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כמה מילים לפתיחה...כמה מילים לפתיחה...

עמותת עלם נמצאת כבר 33 שנה בחזית העשייה למען בני נוער 
וצעירים בסיכון בישראל. מדי שנה העמותה מספקת לבני הנוער 
חייהם.  ולמצוקות  המשתנה  למציאות  בהתאם  הולמים,  מענים 
העשייה של עלם נובעת מתוך תחושת אחריות חברתית לגורלם של 
בני הנוער ופועלת תדיר להעלאת מצוקותיהם לסדר היום הלאומי.

השירותים  ממערך  וחלק  משלים  ארגון  בעצמה  רואה  עלם 
רשויות  עם  מרבי  פעולה  בשיתוף  פועלת  עלם  הקיים.  החברתיים 
מקומיות, משרדי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי ועסקים, כל זאת לצד 

עבודה יומיומית של עובדים ומתנדבים מחויבים ומסורים.

בשנה החולפת שמנו לנו למטרה להעלות על סדר היום הציבורי 
את מצבם הקשה של בני הנוער והצעירים חסרי הבית. פעלנו לשם 
כך במגוון דרכים כולל השתתפות בוועדות הכנסת וביסוס תהליך 

להקמת מענה הוליסטי בכל שעות היממה לצעירים חסרי בית.  

כמו כן, שנת 2015 הוקדשה לתהליך מקצועי ומעמיק לכתיבת מצפן 
ארגוני עדכני, אשר לאורו תפעל העמותה בחמש השנים הבאות. 
למצפן נוספו נושאים חדשים כגון עבודת נוער במרחב הוירטואלי 
הטמענו  כן,  כמו  בארגון.  רבים  עובדים  שותפים  היו  ולכתיבתו 
מודל הערכה ומדידה, במסגרתו נבנה מודל לוגי המאפשר מדידה 
התאמות  נעשות  הממוחשבת  במערכת  העשייה.  של  אפקטיבית 

במטרה למדוד את תוצאות העבודה בשטח. 

בזכות  היתר  בין  מתאפשרים  והישגיה  העמותה  פעילות  הגשמת 
שיתוף הפעולה ההדוק עם המגזר העסקי, אשר מקדם את הערך 
החשוב של ערבות הדדית בין כל חלקי החברה הישראלית. החיבור 
המתבקש בין ארגוני המגזר השלישי לחברות ואנשי עסקים, הוא 
על  להם  מודים  אנו  יותר.   והוגנת  שוויונית  חברה  ליצור  שעשוי 

השותפות והנתינה.

לעלם ועד מנהל מתנדב, פעיל ומעורב, שחבריו מגיעים מעולמות 
ידע שונים.  גם השנה נקלטו לועד חברים חדשים הבולטים בתחומם, 

אשר העשייה למען בני נוער בסיכון בישראל היא נר לרגליהם.

של  המסורים  והמתנדבים  לעובדים  הלב  מכל  להודות  רוצים  אנו 
עלם. אתם, אשר נמצאים מדי לילה ויום עבור בני הנוער והצעירים, 
מקשיבים להם ומחבקים אותם, מציידים אותם בכוחות להתגבר על 

הקשיים, ונותנים להם תקווה למציאות חיים טובה יותר.  

 נאוה ברק, 
נשיאה

 שלמה ינאי, 
יו"ר

 ענבל דור קרבל, 
מנכ"לית

חברים יקרים,
מדי שנה בתקופה זו ניתנת לנו ההזדמנות להרהר ולבחון את שעבר 
עלינו בעלם בשנה שחלפה, ושוב, אנו נפעמות לא רק מהעבודה 
ו-1,600 המתנדבים שלנו  אנשי המקצוע  המעולה שעושים  280 
ברחוב, אלא גם מיציבותה של עלם ואיתנות התמיכה בה על ידי 

השותפים והתורמים. 

במהלך העליות והמורדות שעברו לאורך 33 שנות פעילותה של 
עלם, על הכלכלה הגלובלית והפוליטיקה, לצד המעברים והשינויים 
שעברו על עלם עצמה לאורך השנים, ולאור עמידתה האיתנה לצד 
בני הנוער גם בעת אירועים ביטחוניים, מלחמות ותקופות מתוחות 
– השכילו תמיד תומכינו הרבים להבין, כי בני הנוער שאותם אנו 
וחוסר  יותר בזמנים אלה של מתח  פוגשים הופכים לפגיעים עוד 
ודאות, ורובם אף ערים לצורך הגובר של הצעירים  ושל עובדי הנוער 

המלווים אותם, בתמיכה בימים אלה במיוחד. 

בהערכה עצומה ובהכרת תודה אנו שבים ומוקירים את השותפות 
האיתנה המתקיימת בין העובדים המסורים ברחוב ובמרכזי הנוער, 
של  ונדיבותם  הארגון  זוכה  לה  המקצועית  והתמיכה  ההכרה 

התורמים שלנו.

אלא שלא תמיד היו אלה פני הדברים; בימיה הראשונים של עלם 
נאלצנו להתמודד עם קולות רבים שהתכחשו לתמונת המציאות 
שאנו מייצגים ולצורך בפעילותנו. באותם ימים שרר חוסר אמונה 
בקרב רבים בעצם קיומם בישראל של בני נוער שברחו מהבית, 
בקורבנות  או  בעברייני  הכרה  וחוסר  ולהתמכרויות,  לזנות  נקלעו 
מין, ובהיקפה והשלכותיה של תופעת האלימות בבית.  אל מול כל 
הקולות האלה עמדה עלם איתנה, התמודדה עם האמת ועם מציאות 
חייהם הקשה של בני הנוער ברחוב, והתמידה ללא לאות במאמציה 

 לינור רובן, 
USA נשיאת עלם

להעלאת המודעות הציבורית למצוקתם, ובקידום פיתוחם של מענים 
מתאימים ודרכי התערבות טיפולית שיונגשו ויוצעו לאוכלוסיית הנוער 

והצעירים בסיכון בישראל.

והמענים  התוכניות  שלל  את  ולייעל  ליצור  עלם  ממשיכה  היום,  עד 
למצוקותיהם של בני נוער וצעירים ישראלים רבים ושונים הנמצאים 
בסיכון,  תוך שימת לב רגישה לקשיים הייחודיים המאפיינים צעירים 
ממגוון הקהילות, התרבויות, המוצאים והאמונות המרכיבים את קשת 

החברה בישראל. 

אלא  פוחת,  אינו  עלם  ומפעילה  שמפתחת  במענים  הצורך  לצערנו, 
רק עולה עם הזמן, ועימו הצורך שלנו בתמיכתם הנדיבה של תומכינו 
הנאמנים. דוגמא לכך היא העובדה כי המציאות התקציבית מאפשרת 
להפעיל לא מעט מהתכניות המופעלות כיום, רק במספר מצומצם של 
ימים במהלך השבוע. תארו לעצמכם את ההשפעה שתהיה לתוכניות 
אלו על חייהם ועתידם של בני הנוער הנעזרים בהן - אם יוכלו להישאר 

פתוחים ונגישים 7 ימים בשבוע.

כמו לחבריהם, גם לבני הנוער שפוגשת עלם יש יכולות עצומות שבאות 
מאמינות  אנו  הנאות.   המענה  ובהינתן   סיוע  קבלת  עם  ביטוי  לידי 
בחובתנו לקחת חלק ביצירת מענה לצורכי הנוער והחלשים בכל חברה, 
כחלק מהתרומה לעתיד ולחיזוקה של החברה כולה, ומוצאות עצמנו 
נפעמות בכל פעם מהקסם שנוצר כתוצאה מההשקעה והאכפתיות 

של הצוות כולו.  

אנו שבות ומוקירות תודה לעלם ולתורמים התומכים בפעילותה, על כך 
שאפשרו גם לנו לקחת חלק ביצירת שינוי ובהצלת חיים.

שלכם,

 אן ביאלקין, 
USA מייסדת ויו"ר עלם

שלכם,
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אודות עלם

סדר  על  הנושא  להעלאת  העמותה  פועלת  והבריאות,  הקליטה 
היום הציבורי בישראל, ולהעמקת מעורבות הציבור הרחב והמגזר 
יצירת שותפות אמיתית בעשייה למען אותם  העסקי בתחום, תוך 

בני הנוער הנמצאים במצבי סיכון יומיומיים. 

חדשות  ונפגשים  הכנסת  ועדות  בדיוני  משתתפים  העמותה  נציגי 
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. 

וגישות  שיטות  ידע,  גופי  בפיתוח  תמידי  באופן  עוסקת  העמותה 
ופועלת  מתבגרים  בקרב  חדשניות  פורמאליות  בלתי  התערבות 

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  המאפיינות  המצוקות  בזיהוי  המתמחה   ארצי, 
והפעלת מענים רלוונטיים  ובפיתוח  וצעירים בארץ  של בני הנוער 
הייחודיים לצרכים  התייחסות  תוך  עמן,  להתמודדות   חדשניים 

של קבוצות אוכלוסייה שונות.

מפגשים מהסוג האישי
כרבע   ,18-12 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 2015 פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים וכמו כן צעירים 
בגילאים 26-18, וקיימה קשר טיפולי רציף ומתמשך עם כ-20 אלף 

בני נוער וצעירים.

הראשונה  מהשורה  מקצוע  אנשי  כ-280  עובדים  עלם  בעמותת 
 בתחומי הייעוץ והטיפול, לצידם עוסקים במלאכה כ-1,600 מתנדבים. 
הנוער  בני  את  ופוגשים  השטח  אל  יוצאים  ומתנדביה  עלם  עובדי 
במקומות בהם הם נמצאים: בבתי הספר, בשעות אחר הצהריים 
במהלך  נקודתיות  שטח  בפעילויות  האינטרנט,  ברשת  בקהילה, 

חופשות הקיץ, בפעילות לילית ברחובות ובמוקדי הבילוי.

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

תוכן העניינים

סקירה כללית
רצף הסיכון של בני הנוער בישראל

עיקרי הדוח השנתי

תחום מרכזי מידע, תמיכה וייעוץ לבני נוער - "הפוך על הפוך"
Yelem - מידע וייעוץ באינטרנט

התחום הרב תרבותי

תחום עבודת רחוב
תחום פגיעות מיניות

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה
   "דרך המלך" - הכשרה תעסוקתית בשילוב חונכות אישית

   "מחסות לעצמאות" - תמיכה וליווי בוגרי רשות חסות הנוער
   יוזמות תעסוקתיות
   עצמאות בקהילה

תחום הקצה ונערות
  "הלב 24", "ערים בלילה" - פרוייקט למען בני נוער המעורבים בזנות

  "מישהו לרוץ איתו" ו- "גלגל - בית הידידות" - פרוייקטים לצעירים חסרי בית
   מקלט לצעירות חסרות בית בירושלים

  "בית אמיתי" - מרכז לנערות וצעירות נפגעות אלימות מינית

עלם בחברה החרדית

משאבי קהילה והתנדבות
הדרכה וניהול ידע

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
הערכה לתוצאות פעילות 2015

פריסה ארצית של פעילות עלם 
מוסדות העמותה
תורמים ושותפים

5
6
7

8
10
12

15
18

19
19
20
23
25

26
26
29
29
31

33

34
35
36
38
39
40
41

בני נוער בשנה
מתנדבים

עובדים
פרויקטים

ישובים

20,000
1,600
280
78
שנות עשייה למען בני נוער בסיכון42

יצרה: עידית אייזנר ציירה מגי צמח, נערה ממגדלור “השומר” פתח תקווה.
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ממצאים עיקריים בדוח 2015רצף 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*

הלב 24/7*

מקלט לצעירות 
חסרות בית*

ניידות כתובת רחוב* מגדלור

הפוך על הפוך

מחסות לעצמאות*תכנית המעטפת*

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

 תכנית לנוער 
מעורב בזנות.

תכנית הוליסטית לנוער 
מעורב בזנות.

 ניידות לילה 
לנוער מנותק

מרכזי יום לנוער 
מתרבויות שונות

מרכזים לטיפול 
בקטינים 

פוגעים מינית 
ובקורבנות

 תוכניות ליווי 
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

ליווי רכזי תכנית 
השירות הלאומי

קושי להתמודד עם 
קשיי גיל ההתבגרות, 

קשיי תפקוד, דיכאונות, 
שימוש בסמים 

ואלכוהול ללא מענה 
מספק בסביבה 

הטבעית )משפחה, 
חברים וביה"ס(

חוסר תפקוד במערכת 
החינוך, חוויות כישלון, 
מחשבות אובדניות, 

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 
ואלכוהול

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 

הנוער  מבני   75% נוער-  בני  בקרב  וגזענות  אפליה  תחושות 
סיוע  המקבלים  הישראלית  בחברה  והעדות  התרבויות  מכלל 
או  וגזענות בשל מוצאם  כי סבלו מגילויי אפליה  דיווחו  מעלם, 

מראם החיצוני.
43% מתוכם חוו אותה מצד הציבור ברחוב. אחרים חוו יחס מפלה 
חוו  כי  דיווחו  שליש  וחברים.  הספר  בבית  מורים  המשטרה,  מצד 

גזענות ביותר ממקום אחד או ע"י יותר מגורם אחד. 
בקרב  יותר  מדאיגים  במימדים  מופיעה  וגזענות  אפליה  תחושת 
יוצאי אתיופיה, בשל צבע עורם. רב מוחלט )98%( מבני הנוער יוצאי 
אתיופיה דיווחו כי חוו גילויי גזענות כלפיהם במהלך השנה החולפת. 
יוצאי אתיופיה  נוער  בני  ל- 2,400  עמותת עלם מסייעת מדי שנה 

)המהווים 12% מכלל בני הנוער המקבלים סיוע מהעמותה(. 
בתקופת מחאת יוצאי אתיופיה, 71% מבני הנוער דיווחו כי הם גאים 
במוצאם ובתרבותם.  יחד עם זאת, רק כ- 2% חשו בעקבות המחאה 

תקווה לשינוי בנוגע ליחס החברה ליוצאי אתיופיה. 
השילוב בין מעמד סוציו-אקונומי נמוך, מגורים בפריפריה ומוצאם 
של בני נוער בישראל, הינו גורם מרכזי להדרתם, הסובלים מהיעדר 

שוויון הזדמנויות בתחומי חינוך, בריאות, פנאי ורווחה. 
 

80% מבני הנוער צורכים אלכוהול באופן קבוע.
לפחות  אלכוהול  שותים  מעלם  סיוע  המקבלים  נוער  בני   16,000
לעומת   10% של  בעלייה  מדובר  מופרז.  באופן  בשבוע  פעמים   3
שנה שעברה. כמחצית מבני הנוער מצביעים על צריכת אלכוהול 
נוטים  הנוער  בני  כי  ניכר  מתמודדים.  הם  עמה  המרכזית  כבעיה 
נטושים  יותר מבעבר לצרוך שתייה בהיחבא- במקלטים, במבנים 
או בבתים פרטיים ולפיכך חשופים יותר למצבים בעלי אופי סיכוני, 

בכלל זה ניצול מיני של נערות והתנסות בצריכת סמים. 

הגברת הפעילות הציבורית של עלם בנושא פיתרונות דיור 
לצעירים וצעירות חסרי בית.

בהעלאת  דרמאטית  התקדמות  הושגה  החולפת  השנה  במהלך 
בעקבות  הלאומי.  היום  סדר  על  בית  וצעירות חסרי  צעירים  נושא 
משנה  ועדת  בישראל  לראשונה  הוקמה  מאומצת  לובי  פעילות 
ארי,  בן  מירב  ח"כ  בראשות  בית  חסרי  וצעירות  בצעירים  לטיפול 
נושא חסרות  שותפתנו לדרך. הועדה ומשרד הרווחה העמידו את 
הבית לטיפול ופתרון מיידי- הוקצו 22 מיליון שקלים לצורך הרחבת 
בשכר  סיוע  לתכנית  פיילוט  ולטובת  בית  חסרי  לצעירים  המענים 
דירה עבור 200 צעירים וצעירות. המטרה המשותפת של כולנו הינה 
מציאת פיתרון הוליסטי 24 שעות ביממה לאלפי הצעירים והצעירות 
 531 ל-  ישיר  באופן  סייענו  השנה  במהלך  בישראל.  הבית  חסרי 
צעירים וצעירות חסרי בית באמצעות מרכזי היום והמקלט לצעירות 

חסרות בית, המופעלים בשיתוף הקרן לידידות.

עיסוק במין ומיניות כנושא מרכזי בחייהם של בני הנוער.
נושא זה ממשיך להיות דומיננטי בשיח בין בני נוער ובינם לבין עובדי 
זהות  מין,  יחסי  קיום  לרבות  והמיניות,  המין  סוגיית  עלם.  ומתנדבי 
פורנוגראפיים,  לחומרים  וחשיפה  מיניות  פגיעות  ומגדרית,  מינית 
מעסיקה את בני הנוער במידה רבה מאד. באופן טבעי, זהו גם השיח 
לפגיעות  גם  רבים  במקרים  ומוביל  החברתיות  ברשתות  השולט 
אלימות  למניעת  בשדולה  שותפה  עלם  עמותת  ברשת.  מיניות 
ברשת, בראשותה של ח"כ רויטל סויד. כמו כן, קיימנו השנה כנס 
מקצועי בשיתוף עם אוניברסיטת בן – גוריון בנגב בנושא השיח על 

מיניות עם ובקרב בני נוער.  
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סוגיות עמן מתמודדים בני נוער בפרויקט

כמותנושא הפנייה

81%שימוש באלכוהול

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ נשירה 
25% גלויה/ נשירה סמויה

23%מעורבות באלימות

19%שימוש בסמים

15%נוער עם תיקים פליליים

13%מחסור בתזונה

12%התנהגות מינית מסכנת

9%קורבן לאלימות מינית

1.5%מעורבות בזנות

1%בריחות מהבית

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

295שירותי רווחה, חינוך וסיוע

147גיוס לצה"ל / שירות לאומי

135תעסוקה או הכשרות מקצועיות

113תכניות אחרות של עלם

מגמות ותופעות חדשות

עליה במספר הפניות של צעירים בני +18: 19% מכלל הפניות 	 
אשתקד(.   14% )לעומת   18 גיל  מעל  וצעירים  צעירות  של  היו 
צעירות וצעירים אלו מתמודדים לרוב עם קשיים רב מערכתיים 
בבית ובמשפחה, מתקשים להשתלב בצבא או בתעסוקה קבועה 
לבקש  המרכזים  אל  שבים  אחרות,  תומכות  מסגרות  ובהעדר 

המשך תמיכה וסיוע. 
עליה בפניות בנושא מצוקה כלכלית-משפחתית: אנו עדים השנה 	 

לעלייה בפניות החדשות של בני נוער לעזרה סביב מצב כלכלי 
קשה בבית. כמו כן, ישנה יותר פתיחות בהעלאת הנושא גם על ידי 
בני נוער המוכרים לנו במרכזים. הדבר תואם את העלייה במספר 
המשפחות העניות במדינת ישראל, בוודאי כשרוב המרכזים שלנו 
פרוסים בפריפריה ולצד זה גם הפתיחות שלנו כעובדי נוער לשאול 

על נושאים אלו ולסייע בהם. 

מרכזי "הפוך על הפוך"
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.
 

3,749 בני נוער קיבלו מענה במהלך 2015
מתוכם 1,312 פונים חדשים. 

נצרת  צפת,  שמונה,  קריית  הארץ:  ברחבי  מרכזים   18
עילית, קריית ים, כפר סבא, נתניה, תל אביב, חולון, אשדוד, 
שדרות, קריית גת, באר שבע ובישובים קסר א-סר, ביר 
שבפזורה  קווידר  ואבו  קרינאת  ואבו  ערד  תל  הדאג', 

הבדואית.

נוער  בני   295 ו-  בוגרים  מתנדבים   219 עובדים,   64
מתנדבים.

 תחום מרכזי מידע, 
תמיכה ויעוץ לבני נוער

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

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

56.5%נערים

43%נערות

0.5%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

48.7%ישראלים וותיקים 

32.4%יוצאי חבר העמים

8.9%החברה הערבית

8%יוצאי אתיופיה

1%יוצאי צרפת

1%מבקשי מקלט

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-129%

16-148%

18-1664%

21-1818%

26-211%

הצלחות והישגים משמעותיים 

הרחבת העבודה במגזר הבדואי והחרדי בהתאם למצפן הארגוני 	 
נוסף של "הפוך-פינג'אן"  של עלם- במהלך השנה הוקם מרכז 
ביישוב ביר הדאג' שבפזורה הבדואית. כמו כן, הוקמו שני מענים 
לנערות בדואיות ביישובים קצר א-סר ואבו קווידר. פרויקט "דרך 
החל  גת  קרית  בעיר  חרדיות  ונערים ממשפחות  לנערות  ארץ" 
ומרכז  רחוב  עבודת  ונערות, במענה משולב של  לנערים  לפעול 

הפוך על הפוך שמוקם בימים אלו.
על 	  רב  דגש  הושם  השנה  במהלך  בפריפריה-  העבודה  חיזוק 

לגישות  הקשורים  בתכנים  כולו  והארגון  התחום  עובדי  הכשרת 
התרחש  זה  תהליך  בפריפרייה.  ועבודה  ביקורתיות-חברתיות 
כחלק מההבנה כי אין אנו יכולים להתעלם מפערים חברתיים-

נפתחו  כן  כמו  לפריפריה.  הארץ  מרכז  בין  הקיימים  כלכליים 
גת  בקרית  נוסף  ומרכז  הבדואית  בפזורה  נוער  מרכזי  שלושה 
והוגדלו המשאבים אותם אנו משקיעים בפרויקטים בצפת, קרית 

ים, קרית גת ושדרות.

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, ביטוח לאומי - הקרן לילדים 
קריית  המקומיות  והרשויות  שכונות  שיקום  פרויקט  בסיכון,  ונוער 
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, 

באר שבע, מ.א. נווה מדבר, מ.א אל קסום.

תורמים ושותפים

יוניליוור ישראל, קרן בוקסנבאום נטע, פדרציית שיקגו,מגבית  חברת 
קנדה, קרן מקס בקל, חברת מלכה עמית בע"מ, ידידות טורונטו בתמיכת 
ביחד. היהודית-שותפות  הסוכנות  פרחי,  ואלדד  הגר  פרידברג,   קרן 

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

אירוע פתיחת מרחב לעבודה עם נערות במגזר הבדואי פעילות ”היכון, הכן, צא” בשיתוף חברת יוניליוור
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Yelem - פורטל תמיכה ויעוץ לבני נוער

לטיפול,  ואף  למידע  להכוונה,  לייעוץ,  הזקוקים  רבים  נוער  בני 
לרשת  דווקא  ופונים  אישית  להיחשף  מהצורך  להימנע  מעדיפים 
האינטרנט לקבלת סיוע ותמיכה באופן אנונימי ובלתי מתייג. אנשי 

הטיפול של Yelem נמצאים שם בשבילם. 
ותמיכה  ייעוץ  מידע,  מספק   ,2004 משנת  הפועל   ,Yelem פורטל 

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

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

ידי איש מקצוע 	  - מדמה עבודה קבוצתית שמנוהלת על  פורום 
בחוויות  אחרים  ולשתף  להתייעץ  הנוער  לבני  ומאפשר  מוסמך, 

ובמצוקות שהם חווים. 
תמיכה במייל – המייל מאפשר להפנות שאלות לאנשי המקצוע 	 

בכל שעות היממה.
 	 3,500 כ-  בדף   - התערבות  כמרחב  ואינסטגראם  פייסבוק  דף 

אוהדים ומותקנת בו מערכת צ'ט לתמיכה אונליין. דף הפייסבוק 
ממוקדי  קמפיינים  באמצעות  ושיווק  פרסום  יישוג,  זרוע  מהווה 

נושא פנייה ועוד.

8,000 בני נוער קיבלו סיוע באמצעות Yelem במהלך 
שנת 2015

 1,850 עם  שונות  טיפוליות  התערבויות   3,625 כ-  נערכו 
בני נוער וצעירים בארבעת ממשקי המערך.

5 עובדים ו-40 מתנדבים בתפקידי ייעוץ ותמיכה, הדרכה, 
טכנולוגיה וניו מדיה.

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

41%נערים

58%נערות

1%טרנסג'נדרים

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

והיעדר רמזים חזותיים ושמיעתיים(

כמותקהל יעד

82%ישראלים וותיקים 

12%יוצאי חבר העמים

3%יוצאי אתיופיה

2%החברה הערבית

1%יוצאי צרפת

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

2%עד 12

14-1218%

16-1423%

18-1628%

21-1829%

מודלים חדשים לעבודה בנושא 
יציאה לחיים עצמאיים

"היכון,  עבודה:  של  חדשים  מודלים  שני  גובשו  השנה 
הכן, צא!"- מודל קבוצות הכנה ליציאה לחיים עצמאיים 
מרכזים,   7 ב-  התקיים   18-17 בני  ונערים  לנערות 
צעירות  עם  לעבודה  מודל  יוניליוור.  חברת  בשיתוף 
בתום  כבר  מרכזים.   2 ב-  התקיים   18+ בני  וצעירים 
ההטמעה הראשונית של שני המודלים נראה כי ישנה 
לאוכלוסיית  המובחנת  ההתייחסות  בעצם  הצלחה 
הגיל הספציפית ולצרכיה. המענים המותאמים בנושאי 
התייחסות  אישית,  תכנית  בניית  תעסוקה,  הצבא, 
מאפשרים  וצעירה,  נער  כל  של  ולחסמים  לכוחות 
והתמודדות  העצמאיים  בחיים  יותר  טובה  השתלבות 

ביתר קלות עם משברי הגיל.

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

24%פונים בנושא דיכאון וחרדה

12%מיניות , זוגיות ויחסים חברתיים

11%פציעה עצמית ואובדנות

11%יחסים עם הורים וקונפליקט בינדורי

11%צבא וגיוס

10%פניות על הרצף – הטרדה- התעללות ותקיפה מינית

7%חולי, תחלואה פיזית ונפשית

7%פונים בנושא מגדר וזהות

cyber bulling – 5%פגיעות ברשת
פונים בנושא  שימוש בחומרים פסיכואקטיביים 

3%והתמכרות לרשת

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

142שירותי רווחה, חינוך וסיוע

78תכניות אחרות של עלם

28גיוס לצה"ל / שירות לאומי

12תעסוקה או הכשרות מקצועיות

הצלחות והישגים משמעותיים

עלייה מספר הפניות וההתערבויות במערך כתוצאה מכניסה 	 
גם אל שדה האינסטגראם כסביבת יישוג של בני נוער וצעירים 

בסיכון ברחב הדיגיטאלי. 
התחקות והעלאה של צרכים בעבור נוער עולה מצרפת בסיכון 	 

ותחילת הקמתו של מערך הכולל איש מקצוע ומתנדבים דוברי 
צרפתית.

שותפים

 ,Great Interactive הפרסום  משרד   ,LivePerson תפוז,  פורטל 
אסכולי, המכון הטכנולוגי חולון, רותם טכנולוגיות.

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

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

פערים בין השייכות החברתית של בני 
נוער בעולם הוירטואלי לבין תפיסתו 

החברתית את עצמו
בעידן הוואטסאפ, הבליינדספוט והסנאפ צ'אט, הגבולות 
של הקשרים וההבדלים התרבותיים בין בני הנוער הולכים 
ונעלמים. השייכות החברתית של נער בעולם הוירטואלי, 
אימו.  שפת  החיצוני,  מראהו  במוצאו,  עוד  תלויה  אינה 
מגיע,  הוא  ממנו  והתרבותי  החברתי  ההקשר  מאידך, 
על  להתבוננות  רלוונטי  ולהיות  בתוכו  להתקיים  ממשיך 
בחשבון  לוקחת    Yelem של  ההתערבות  תפיסת  נפשו. 
הדיגיטלי,  בעולם  והמשתנים  החדשים  המרכיבים  את 
לצד מתן מקום ומשמעות לשורשיו של הנער, התפיסות 
קבוצה  לתת  והשתייכותו  מגיע  הוא  שעמן  התרבותיות 

בחברה הישראלית.
 

לקבלת סיוע פנו לאתר
www.yelem.org.il
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   פילוח ומאפייני קהל היעד:  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

70%נערים

30%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

49%יוצאי אתיופיה

26%יוצאי חבר העמים

18%ישראלים וותיקים 

7%החברה הערבית

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

17%עד 12

14-1220%

16-1441%

18-1618%

21-183%

26-211%

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. 

פיתחה  ותרבות,  מוצא  רגישת  טיפולית  בהתייחסות  הצורך  לאור 
עמותת עלם את תחום ההתערבות הרב-תרבותי. תחום זה מספק 
מענה לבני נוער עם רקע רב תרבותי ולבני משפחותיהם, במטרה 
להשפיע על בני הנוער ועל הקהילה כולה, ובכך לקדם שינוי הוליסטי 

ולהעצים את האחריות והמחויבות המקומית והקהילתית.
 

רשת מרכזי נוער "מגדלור"
8 מרכזי נוער "מגדלור" אשר ממוקמים בתוך שכונות המאופיינות 
בריבוי אוכלוסיית עולים. המרכזים מהווים עבור בני הנוער מסגרת 
בנוסף,  והערב.  הצהריים  אחר  לשעות  חברתית  ומסגרת  פנאי 
וקבוצתיות  פרטניות  התערבויות  מגוון  מציעים  ה"מגדלורים" 
המתבססות על תחומי הפנאי של בני הנוער כאמצעי ליצירת קשר 
והתערבות טיפולית. תחומי העניין שבלטו במהלך שנת 2015 הינם: 
טיפוליות,  גינות  שחמט,  ואומנות,  צילום  סדנאות  מוסיקה,  חדרי 
הפעילויות  מטרת  סוסים.  על  רכיבה  וסדנאות  אתלטיקה  ספורט, 
להקנות לבני הנוער "שפה" לא מילולית לביטוי רגשי 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 

4 תכניות "אנג'ל" פועלות במטרה לגשר על פערים בין-דוריים בין 
בני הנוער להוריהם, אשר לרב מתחזקים כתוצאה מתהליך ההגירה, 
ובמטרה להעצים את הקהילה המקומית, לטובת קידום צרכי בני 
בקרב הקהילה  בוגרים  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.

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

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

2015 במהלך  סיוע  קיבלו  וצעירים  נוער  בני   4,100 
מתוכם כ-500 בני נוער הופנו להמשך טיפול מהמרכזים 

לשירותי נוער עירוניים וארציים.
כ- 395 משפחות בני נוער קיבלו מגוון מענים ביניהם ייעוץ 
פרטני, עבודה קבוצתית, תיווך לשירותים, הכוונה וסנגור.

8 מרכזי נוער " מגדלורים": רחובות, פתח תקווה, קריית 
מלאכי, חולון, בית שמש, עכו  עתיקה ,עכו דובנוב ולוד.

4 תוכנית אנג'ל: רחובות, פתח תקווה, קריית מלאכי ובת 
ים.

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

           
45 עובדים, 161 מתנדבים ממגוון גילאים ותרבויות מוצא 

ו- 119 בני נוער חברי קבוצות מנהיגות והתנדבות.

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

27%שימוש לרעה באלכוהול

22%מעורבות באלימות

16%שימוש בסמים

12%מחסור בתזונה

מנותקים ממסגרות חינוכיות / נשירה 
9%גלויה / נשירה סמויה

6%נוער עם תיקים פליליים

3%מעורבות בזנות

3%קורבן לאלימות מינית

2%בריחות מהבית

2%התנהגות מינית מסכנת

 התפלגות הפניות בני נוער לשירותים 
להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

27%שירותי רווחה, חינוך וסיוע

8%תכניות אחרות של עלם

6%תעסוקה או הכשרות מקצועיות

6%גיוס לצה"ל / שירות לאומי

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

סדנת אמנות רחוב ב”מגדלור” קרית מלאכי

מקשטים את "מגדלור" לוד ביום מעשים טובים
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 התחזקות הקשר עם משפחותיהם 
של בני הנוער

ומשפחותיהם  הוריהם  עם  העבודה  את  העמקנו  השנה 
של בני נוער וצעירים מהתוכניות השונות. הדבר התבטא 
סיוע  וילדים,  להורים  משותפות  פעילויות  הורים,  בערבי 
ובני  הורים  עם  רציף  קשר  משבר,  בשעת  משפחתי 

משפחות בנוגע לטיפול בנער/ה וביקורי בית. 

היום יש קשר קבוע עם 80% ממשפחותיהם של בני הנוער, 
וכתוצאה מכך עלייה במספר ההורים ובני משפחה אשר 
משתפים פעולה ותומכים בהליך הטיפולי של בני הנוער, 
תרומות של  באמצעות  לטובת המרכזים  הירתמותם  וכן 

ציוד ומזון והתנדבויות בתחום שיפוץ, גינון, בישול ועוד.

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

 תכנית אנג’ל ברחובות בפרויקט בשיתוף הפקולטה לחקלאות- 
 10 משפחות יוצאות אתיופיה קיבלו דונם אדמה לגידול ירקות

 אותן היו מגדלות באתיופיה.

יום הזיכרון לנספי סודן

 בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה - 
עלייה גדולה במספר הדיווחים על 

אפליה וגזענות
הזהות  חיזוק  בנושא  השנים  כל  לאורך  פועלת  עלם 
ומשפחותיהם,  אתיופיה  יוצאי  נוער  בני  של  התרבותית 
הקליטה  ומשרדי  המקומיות  הרשויות  עם  בשיתוף 
והקיפוח  האפליה  תחושות  והחינוך.  הרווחה  והעלייה, 
במחאות  שפרצה  לתסיסה  הביאו  שנים  במשך  הקשות 

יוצאי העדה האתיופית במאי 2015. 

אלפי בני נוער, שחלקם שנמצאים בקשר עם עלם, לקחו 
משמעותית  חוויה  עבורם  היתה  זו  במחאות.  פעיל  חלק 
תרבותי  הרב  התחום  ההתבגרות.  בתהליך  ומעצבת 
הפרויקטים  בכל  הנוער  בני  עבור  מקצועי  סיוע  הוביל 
ניווט כוחותיהם  וקבוצתיות,  בעלם שכלל שיחות אישות 
למקום חיובי ולא לאלימות, חינוך לדמוקרטיה כי זכותם 

להשמיע את קולם ולפעול באמצעות החוק. 

בעקבות המחאה הקמנו "פרלמנט נוער" אשר כינס בני 
ולמידה  שיח  לאפשר  במטרה  ומתנדבים,  עובדים   נוער, 
של  ותחושותיהם  הגזענות  תופעת  בנושא  הדדית 
לשתף  וכוחות  ביטחון  קיבלו  הנוער  בני  המשתתפים. 
תקדים  חסרי  היו  השנה  שקיבלנו  הדיווחים  בחוויותיהם. 
השנה  של  האחרונים  בחודשים  ובעוצמתם.  במספרם 
הערבית,  מהחברה  נוער  מבני  גם  דומים  דיווחים  קיבלנו 
השפיעה  הנוער  למרכזי  חבריהם  של  שמחאתם  וניכר 

עליהם.

        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, 
חולון, מנהל קהילתי פסגת  ופנאי  ורשויות מקומיות, רשת קהילה 
שמש,  בית  המתנסים  רשת  יעקוב,  נווה  הקהילתי  המנהל  זאב, 
אילן(,  בר  )אוניברסיטת  פר"ח  בעלייה, תכנית  זינוק  אחרי,  עמותת 

פרויקט היל"ה, מפעלות חינוך.

        תורמים ושותפים 

קרן EV, קרן גרטנר, קרן סובל, קרן בוקס נבאום נטע, קרן קלור, 
מרכז  הטבע,  להגנת  החברה  טובה,  רוח  עמותת  פוינט,  צ'ק 
הטניס עכו, קיו אס קי, שטראוס, תדיראן- טלקום, סייבר ארק, 

בזק.

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.

8,159 בני נוער קיבלו סיוע במהלך שנת 2015

חיפה, עתלית, נתניה,  יישובים:  ניידות פועלות ב-20   15
תל אביב-יפו, אור יהודה, פתח תקווה, בת-ים, חולון, חבל 
מודיעין, רמלה, לוד, בית שמש, ירושלים, אשדוד, שדרות, 

אופקים, אלעד, מודיעין עלית, בית"ר וצפת 
ופרויקט נוסף של "ציפורי לילה" )פעילות עבודת רחוב 

ללא ניידת( בהוד השרון. 

60 עובדים ו- 286 מתנדבים.

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

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

70%נערים

29%נערות

1%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 
כמותקהל יעד

64%ישראלים וותיקים 

15%יוצאי חבר העמים

13%יוצאי אתיופיה

10%מבקשי מקלט

4%החברה הערבית

3%יוצאי צרפת

1%אחר

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

4%עד 12

14-122%

16-148%

18-1660%

21-1820%

26-216%

פעילות איתורים בדרום תל אביב
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סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט

כמותנושא הפנייה

37%שימוש באלכוהול

25%מעורבות באלימות

 מנותקים ממסגרות חינוכיות / 
19%נשירה גלויה / נשירה סמויה

18%שימוש בסמים

12%נוער עם תיקים פליליים

6%התנהגות מינית מסוכנת

3%בריחות מהבית

2%קורבן לאלימות מינית

2%מחסור בתזונה

1%מעורבות בזנות

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

1,567שירותי רווחה, חינוך וסיוע

384גיוס לצה”ל/שירות לאומי 

376תכניות אחרות של עלם 

215התערבויות בשעת משבר

51תעסוקה או הכשרות מקצועיות 

סה"כ
 2,378 הפניות 

ו-215 התערבויות 
בשעת משבר

מגמות ותופעות חדשות

התערבויות 	  של  רצף  קיים  המינית-  האלימות  באירועי  עלייה 
ברחוב,  למיניות  הקשורים  באירועים  הרחוב  עבודת  אנשי  של 

של  פיזית  )הפרדה  יוזמה  ולקיחת  אקטיביות  האחד  כשבקצהו 
הנוכחים באירוע( ובקצהו האחר פסיביות )תצפית, שמירה מרחוק, 
בחינת המצב(. סוג ההתערבות ייבחר על פי אופי האירוע, רמת 

בהירותו, מאפייניו של איש הצוות והצורך שהוא מזהה.  
שוהים 	  או  דירות  שוכרים  נוער  בני  מבודדים-  במקומות  שהייה 

מין מסכנים  יחסי  קיום  כגון  פעילויות  לבצע  במקלטים במטרה 
ובלתי מובחנים, פגיעות מיניות, שימוש בסמים ובחומרים ממכרים 

והתנהגויות סיכוניות נוספות ללא פיקוח של מבוגרים מיטביים.  
מפגש ברחוב עם ילדים מתחת לגיל 12 אשר משוטטים ברחובות 	 

אחרי השעה 12 בלילה. רובם נמצאים בשלבי בריחה מהבית.  

הצלחות והישגים משמעותיים
 

עבודת 	  העמקת  החרדי-  במגזר  לקהילה"  "בחזרה  פרויקט 
אלעד,  צפת,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר  בערים-  הרחוב 
ובית שמש. התחלת עבודת רחוב עם  )רמת שלמה(  ירושלים 

נערות חרדיות וגיוס מתנדבים חרדים מהקהילה. 

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 
לאומי- הקרן לילדים ונוער בסיכון; קידום נוער ואגפי חינוך בעיריות, 
לטיפול  הלאומית  התכנית  השונות,  בעיריות  וצעירים  נוער  תחום 
אלימות,  ללא  עיר  פנים-  לביטחון  המשרד  בסיכון;  ונוער  בילדים 
סיירות הורים; הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול; מציל"ה; היחידה 

למעורבות חברתית- מכללת ספיר, התאחדות הסטודנטים.

תורמים ושותפים  

הקרן לידידות, ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג, צ'ק פוינט, קרן 
אריסון, קרן קרוליטו, קרן שטיינהרט, קרן פראט, קרן קאהן, אמדוקס, 

טויוטה, מיתר נחמד, הרב לוי וירסברג, ישראכרט.

תחום עבודת רחוב 
ניידות "כתובת רחוב" של עלם

חינוכיות  מסגרות  בהעדר  המאופיינת  הקיץ,  תקופת 
מצבי  הנוער  בני  עבור  מזמנת  הנוער,  לבני  וחברתיות 
היום,  שעות  ברוב  מבוגרים  נוכחות  היעדר  רבים-  סיכון 
מעורבות  מופרזת,  אלכוהול  שתיית  בלילות,  שוטטות 

באירועי אלימות ושימוש בסמים. 

נוכחותם  את  מתגברים  בעלם  הרחוב  עבודת  אנשי 
בחודשי הקיץ במסגרת פרויקט "לילה כיום יאיר". השנה 

המוניות,  נוער  ומסיבות  בהפקות  הפעילות  התמקדה 
לראשונה במתכונת נודדת, במהלכה אותרו 1,440 נערות 
התערבויות   229 התקיימו  שונים,  סיכון  במצבי  ונערים 
בשעה משבר )ליווי הביתה, הרגעה וטיפול בעת שכרות, 
הקשורות  התערבויות  ואף  אלימות  באירועי  התערבויות 
התקשרויות   38 ונוצרו  אלים(,  וחיזור  מינית  לפגיעה 

להמשך מפגשים עם אנשי עבודת הרחוב.

לילות הקיץ ה"חמים"- 1,440 בני נוער אותרו במבצע מיוחד

תחום עבודת רחוב 
ניידות "כתובת רחוב" של עלם
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תחום פגיעות מיניות כולל מרכז לטיפול בקטינים בעלי התנהגויות 
מיניות פוגעות וכן מספק טיפול לקורבנות תקיפה מינית. המרכזים 
מטפלים בקטינים בני 18-5 שפגעו או נפגעו מינית ובני משפחותיהם. 

ביותר.  משמעותי  הוא  הצעירים  בגילאים  מינית  בפוגעים  הטיפול 
ככל שהוא מתחיל בשלב מוקדם, סיכויי הצלחתו רבים יותר. המרכז 
פועל מתוך אמונה כי אפשר להפסיק פעולות של אלימות מינית, וכי 
חובה עלינו, כחברה, לעשות את המירב כדי למנוע אלימות זו ואלפי 

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.

562 קטינים ובני משפחה קיבלו סיוע במהלך 2015.
מתוכם כ-500 בני נוער הופנו להמשך טיפול מהמרכזים 

לשירותי נוער עירוניים וארציים.
כ- 395 משפחות בני נוער קיבלו מגוון מענים ביניהם ייעוץ 
פרטני, עבודה קבוצתית, תיווך לשירותים, הכוונה וסנגור.

  

יקנעם,  בית שאן,  עפולה,  אביב,  6 סניפים אזוריים בתל 
ברק  ובני  הערבית(,  האוכלוסייה  את  )המשרת  שפרעם 
)המשרת את המגזר החרדי(. עד היום הופנו קטינים מכ- 

170 ישובים. 

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

מתוכן במעונות נעולים )ירכא, מצפה ים וגילעם(.

52 עובדים ו- 4 מתנדבים.

תורמים ושותפים  

ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג, חברת צ'ק פוינט.

 תחום פגיעות מיניות
טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

 מנהלת התחום: ד"ר טליה אתגר

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

תקיפות מיניות - גם ברשת
הזמינות של הרשתות החברתיות והשימוש העצום שבני 
מיניות  בתקיפות  גם  ביטוי  לידי  בא  בהן,  עושים  הנוער 
ברשת. אנשי המקצוע בתחום פגיעות מיניות הינם שותפים 
בשדולה למניעת אלימות מינית ברשת שהוקמה על ידי 
הבדל  יש  האם  עוסקים בשאלות-  הם  סוויד.  רויטל  ח"כ 
ואם כן מהו? מה  ותוקף ב"חוץ",  בין תוקף מינית ברשת 
הכוונה  אליהם?  להתייחס  וכיצד  "האחרים"  של  מקומם 
לאותם בני נוער ש"רק" מגיבים, או מעבירים הודעות או 

תמונות.

הקמת קבוצת אמהות לקטינים 
שנפגעו מינית- בשיתוף עם מרכז 

הסיוע לנפגעות תקיפה מינית 
נפתחה לראשונה בעפולה קבוצה של נשים שילדיהן היו 
קורבן לתקיפה מינית, בהנחיית נציגה של מרכזי הסיוע 
ומנהלת תחום פגיעות מיניות בסניף הצפוני. בסדרה בת 
20 מפגשים, התאפשר למשתתפות להביע ולהתמודד עם 
היותן אמהות לנפגעים, אשר חלקן גם היו נפגעות בעצמן 

בילדותן. 

הן  בה  בתקופה  אירעה  בילד  הפגיעה  הנשים  רוב  אצל 
עצמן היו חלשות או עברו משבר בחיים, כגון אבדן הורה 
או גירושים. בנוסף,  מלבד מקרה אחד, כל המקרים של 
ידי  על  נסגרו  למשטרה-  תלונה  הוגשה  בהן  הפגיעה 

הפרקליטות מחוסר ראיות.

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

תכנית "דרך המלך" החלה לפעול בשנת 2005 ומסייעת לבני נוער 
וצעירים בגילאי 25-15 , שהתנתקו ממסגרות פורמאליות ומוצאים 
עצמם במצבי סיכון קשים, כגון עבריינות ועבירה על החוק. התכנית 
מציעה מעטפת מענים, ביניהם מסלול ליווי אישי תומך עם מתנדב 
הכנה  מקצועיות,  ובהכשרות  תעסוקתיות  במסגרות  שילוב  בוגר, 
ותוכנית  חיים  וכישורי  כלים  הקניית  הכוללת  התעסוקה  לעולם 

לימודים והכשרה מקצועית אלטרנטיבית.

התכנית מספקת מענה משלים לשירות המקצועי הטיפולי הניתן 
על  התכנית  אל  מופנים  הנוער  בני  המדינה.  מוסדות  ידי  על  כיום 
ידי שירות מבחן לנוער, השירות לנוער, צעירים וצעירות של משרד 
הרווחה, בתי-ספר, קידום נוער, תכניות אחרות של עמותת עלם או 
גורמי טיפול אחרים בקהילה. מטרת התכנית לאפשר לבני הנוער 
לצאת ממעגל המצוקה, האלימות והעבריינות ולהקנות להם מכלול 
חברתיים,  חסמים  בהסרת  לסייע  העתידים  וכישורים,  מיומנויות 
משמעותי  שירות  תעסוקה  של  במערכות  מיטבית  ובהשתלבות 

והשכלה.
  

685  בני נוער וצעירים קיבלו סיוע במהלך 2015 

חיפה והקריות, נתניה והשרון, פתח-תקווה, בני ברק, תל 
אביב, לוד, רמלה, ירושלים, מודיעין עילית, קריית גת, באר 

שבע, מ.א אל קאסום.

20 עובדים ו- 308 מתנדבים.

 תחום שיקום על ידי 
ליווי אישי ותעסוקה  
מנהלת התחום: תמי נחמיאס

 "דרך המלך", "מחסות לעצמאות", 
יוזמות תעסוקתיות, "עצמאות בקהילה"

פילוח ומאפייני קהל היעד 
  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

38%נערים

61%נערות

1%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

55%ישראלים וותיקים 

14%יוצאי אתיופיה

13%יוצאי חבר העמים

11%החברה הערבית

3%יוצאי צרפת

3%אחר

1%מבקשי מקלט

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

3%עד 16

18-1673%

21-1818%

26-216%

קורס בישול במזרח ירושלים

 סיום הכשרה תעסוקתית לפיתוח אפליקציות 
“באנ’ה זה סטארט אפ”
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סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ נשירה 
73.6% גלויה/ נשירה סמויה

42.5% קורבן לאלימות מינית 

41.5% שימוש באלכוהול

41.2%שימוש בסמים

40.7%מעורבות באלימות

37.8%התנהגות מינית מסכנת

36%נוער עם תיקים פליליים

22.4%בריחות מהבית

15.8%מחסור בתזונה

11.6%מעורבות בזנות

מגמות ותופעות חדשות 

 	 18 לגיל  מתחת  נוער  בני  של  בהשתלבות  וגובר  הולך  קושי 
זיהינו את  העדפתם של  מעסיקים  בעולם העבודה - השנה 
להעסיק צעירים בוגרים יותר, הן בשל תפיסתם את בני הנוער 
כעובדים שלא ניתן לסמוך עליהם והן בשל ההגבלות של חוק 
תעסוקת הנוער. המשמעות הישירה של תופעה זו היא מספר 
הולך וגדל של בני נוער אשר אינם מצליחים להשתלב בעבודה, 
את  מכבדות  שאינן  פוגעניות  בעבודות  שלהם  השתלבות  או 

זכויותיהם ובעבודות בכסף "שחור". 

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

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

שירות נוער, צעירים וצעירות של משרד הרווחה, הקרן לילדים ונוער 
בסיכון של הביטוח הלאומי, שירות מבחן לנוער, קידום נוער, חברת 
עיריית  רמלה,   עיריית  בני-ברק,  עיריית  ירושלים,  עיריית  אדמה, 
קהילתי  מינהל  גת,  קריית  עיריית  אלקאסום,  מ.א.  עילית,  מודיעין 

קרית מנחם- עיריית פתח-תקווה. 

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

וחסות  עלם  עמותת  ידי  על  הוקמה  לעצמאות"  "מחסות  תכנית 
 הנוער השנת 2010. מטרתה התכנית להעניק לנוער וצעירים בגילאי

חיים  ולנהל  לבנות  הזדמנות  הנוער,  חסות  מעונות  בוגרי   ,24-16
עצמאיים ולקחת חלק משמעותי בחברה כאזרחים יוצרים ותורמים.

מידי שנה, בין 150 ל- 200 צעירים וצעירות מסיימים את שהותם 
במסגרות רשות חסות הנוער. יציאתם לחיים עצמאיים הינה אתגר 
עצום, רבים מהם עדיין מתמודדים עם חוויות חיים של הזנחה ופגיעה 
כניסתם למעונות החסות.  ופיזית אשר אירעו להם בטרם  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.
תכנית הליווי כוללת:

לפני 	  חודשים  כ-4   - עצמאיים  לחיים  אישית  תכנית  בניית 
שמסיים הצעיר את שהותו במעון, נבנית לו יחד עם רכז המחוז 

אליו הוא חוזר, תכנית המשך לשילוב בקהילה.
הצעיר 	  מלווה את  מתנדב   - ע"י מתנדב בקהילה  ליווי אישי 

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

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

נחשפים להתנסויות שונות וידע מקצועי ע"י מפגשים קבוצתיים 
לימודים,  תעסוקה,  במסלולי  השתלבותם  במהלך  אישי  וליווי 

מגורים, התנדבות ועוד.
התוכנית 	  במהלך   - בקהילה  ומענים  שירותים  עם  היכרות 

נבנית  ויחד  שירותים  וצריכת  ביצירת קשרים  הצעיר  מתנסה 
קרקע  תהווה  אשר  ורגשית  חברתית  כלכלית,  תמיכה  רשת 

לעצמאותו גם בתום התוכנית.

פועלים גם בחברה החרדית
את  להרחיב  למטרה  לה  שמה  המלך"  "דרך  תכנית 
החלה   2015 שנת  במהלך  החרדית.  בחברה  המענים 
ומודיעין  ברק  בני  חרדיות:  ערים  בשתי  לפעול  התכנית 
עילית. "דרך המלך" מציעה לבני נוער שנשרו מסמינרים 
אלטרנטיבית  לימודים  לחוויית  הזדמנות  ישיבות  או 
,במטרה להעלות את תחושת המסוגלות וחוויות ההצלחה 
העבודה  בעולם  תמורות  יש  האחרונות  בשנים  שלהם. 
יש רצון להכשיר אנשי מקצוע  בחברה החרדית, כאשר 
את  מתאימה  המלך"  "דרך  חדשים.  בתחומים  חרדים 
הכשרות  ומקיימת  אלו,  לצרכים  המקצועיות  ההכשרות 
איפור  קורסי  רפואית,  מזכירות  כגון  תעסוקתי  אופי  עם 

מקצועי וטכנאות סלולר. 

297 צעירים וצעירות בוגרי מעונות חסות הנוער קיבלו 
סיוע במהלך 2015.

והבקעה,  ירושלים  והשרון,  מרכז  שפלה,  דרום,  מחוזות: 
צפון וכפרי המשולש.

10 עובדים ו- 40 מתנדבים. 

פילוח ומאפייני קהל היעד 
  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

65%נערים

35%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

61%ישראלים וותיקים 

12.5%החברה הערבית

8.5%יוצאי חבר העמים

6%יוצאי אתיופיה

6%אחר

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-141%

18-167%

21-1891%

26-211%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

42.5%נוער עם תיקים פליליים

35%שימוש באלכוהול

28%שימוש בסמים

16%מעורבות באלימות

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ נשירה 
16%גלויה/ נשירה סמויה

13%התנהגות מינית מסכנת

10%קורבן לאלימות מינית

6%בריחות מהבית

4%מחסור בתזונה

3%מעורבות בזנות

 התפלגות הפניות בני נוער לשירותים 
להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

124גיוס לצה”ל / שירות לאומי 

74תעסוקה או הכשרות מקצועיות 

60שירותי רווחה, חינוך וסיוע

12תכניות אחרות של עלם 

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", "מחסות לעצמאות", יוזמות תעסוקתיות, "עצמאות בקהילה"
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מגמות ותופעות חדשות 

ובשירות 	  בצה"ל  המשרתים  בסיכון  הצעירים  במספר  עלייה 
האזרחי לאומי, מעידה על הצורך בהמשך ליווי אינטנסיבי ע"י 
הצבאי/אזרחי  השירות  בזמן  לעצמאות"  "מחסות  תכנית  רכז 
מפקדים/ יחס  כלכלה,  לדיור,  הקשורים  קשיים  לאור  לאומי 

מנהלים ושפיטה במערכת הצבאית. 
עלייה במספר צעירות בסיכון, המסיימות את שהותן במסגרות 	 

רשות חסות הנוער ומתמודדות עם קשיים נפשיים ומתוך כך 
אלו  לעצמאות.  היציאה  עם אתגרי  מתקשות מאוד להתמודד 
במשרד  שיקום  סל  דרך  רלוונטיים  מענים  פיתוח  מצריכים 

הבריאות. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

חסות הנוער, משרד הרווחה- השירות למתבגרים, צעירות וצעירים, 
משרד השיכון, ביטוח לאומי, חברות עסקיות בקהילה, צה"ל, מכינות 
קדם צבאיות, מנהלת השירותי הלאומי והאזרחי, ארגוני מגזר שלישי, 

תכניות משלימות של עלם.

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

עלייה חדה במספר הצעירים המלווים 
בחברה הערבית בצפון   

בעקבות הטמעתה של תכנית "מחסות לעצמאות" כחלק 
מסל שירותי הרווחה עבור צעירים בחברה הערבית, הוקם 
הערבית  בחברה  לעצמאות"  "מחסות  פורום  לראשונה 
בצפון , המורכב מאנשי צוות מכלל מעונות רשות חסות 
הנוער בחברה הערבית, וכן נפתח קורס מיומנויות שפה 
במטרה  ריאן,   מרכזי  בשיתוף  העבודה  לעולם  והכנה 
להכין את הצעירים להשתלבות בעולם העבודה. צעדים 
המלווים  הצעירים  במספר  חדה  לעלייה  הובילו  אלו 

בחברה הערבית בצפון.   

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

שותפים לפרויקט

אגף תקון רשות חסות הנוער,המשרד לשירותים חברתיים.

"יוזמות תעסוקתיות"
בני נוער רבים מתקשים להשתלב במסגרות חינוכיות פורמאליות. 
וסיכון  ניתוק  במצבי  עצמם  ומוצאים  חינוך  ממוסדות  נושרים  הם 
עסקיות  ביוזמות  הנוער  בני  שילוב  תומכת.  מסגרת  כל  ובהיעדר 
נורמטיבית  להיות חלק ממסגרת  להפוך  להם  עצמאיות מאפשר 
אחריות  בלקיחת  התנסות  מעשית,  למידה  תוך  ומאתגרת, 

והשתלבות בעולם העבודה.
עצמאיים,  בעסקים  שותפה  ו/או  עלם  מקימה  התוכנית  במסגרת 
ההכשרה  לצד  בניהולם.  שותפים  ואף  הנוער  בני  עובדים  בהם 
חברתית  רכזת  ידי  על  הנוער  בני  מלווים  והמעשית,  המקצועית 

ומותאמת להם תכנית התערבות 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 
קבלת  ומתן,  משא  ניהול  עבודה,  מוסר  כגון:  אישיות  מיומנויות 
סמכות, תקשורת בין אישית, ניהול זמן וקבלת החלטות. בני הנוער 
בונים את האמון בסביבתם מחדש באמצעות יצירת קשר משמעותי 

עם אנשי הצוות המלווים אותם.

54 בני נוער, צעירות וצעירים קיבלו סיוע במהלך 2015 

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

של כל נער ונערה.
"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 "מטעים", שנפתחה במהלך  מסעדת 
המסעדה  הנדיב.  רמת  של  הטבע  שמורת  בלב  הנמצאת  כשרה 
מעסיקה ומכשירה בני נוער בסיכון תושבי האזור. במיזם שותפים 
קרן "יד הנדיב", המועצה המקומית זיכרון יעקב, קרן דואליס ועמותת 

עלם.

NAILIT
המהווה  אקספרס,  ומניקור  לפדיקור  חברתי  עסק  הינו   NAILIT
מקור פרנסה, למידה ותמיכה טיפולית וחברתית לצעירות במצבי 
אישית.  והעצמה  ליווי  עצמאי,  עסק  לפתיחת  כלים  סיכון,תוך מתן 
לנשים  וטיפוח  אקספרס  מניקור  שירותי  בתחום  מוביל  העסק 
עלם,  עמותת  ידי  על  ופותחה  נהגתה   NAILIT עסקיות.  בחברות 
והוקמה על ידי קרן דואליס, חברת סופרפארם ועמותת עלם. העסק 

פועל בשת"פ עם כלל גורמי הרווחה בעיר נתניה ובאזור.

סיום קורס איפור של רוית אסף לנערות חרדיות
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תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", "מחסות לעצמאות", יוזמות תעסוקתיות, "עצמאות בקהילה"

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

קרן דואליס, קידום נוער, תוכנית היל"ה, שירות מבחן לנוער, משרד 
הנדיב,  רמת  בסיכון,  ונוער  לילדים  הקרן   – לאומי  ביטוח  הרווחה, 
קבוצת ליליות, חברת HP, סינמטק שדרות, עיריית נתניה, לוריאל, 

סופר פארם, חברת הדיה.

פילוח ומאפייני קהל היעד   

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

52%נערים

48%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

72%ישראלים וותיקים 

15%יוצאי חבר העמים

9%יוצאי אתיופיה

4%החברה הערבית

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-1419%

18-1665%

21-187%

26-219%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ נשירה 
89% גלויה/ נשירה סמויה

52% שימוש באלכוהול

30%מעורבות באלימות

26%שימוש בסמים

17%התנהגות מינית מסכנת

9%מחסור בתזונה

7%קורבן לאלימות מינית

7%בריחות מהבית

1%מעורבות בזנות

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

41שירותי רווחה, חינוך וסיוע

19תעסוקה או הכשרות מקצועיות 

11גיוס לצה”ל / שירות לאומי 

3תכניות אחרות של עלם 

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

מעטפת  תוכנית   - בקהילה"  "עצמאות 
לצעירים וצעירות בסיכון המתנדבים בשרות 

האזרחי לאומי

תוכנית "עצמאות בקהילה" מיועדת לצעירות וצעירים במצבי סיכון 
אשר בחרו להתנדב במסלולי השרות הלאומי-אזרחי.

עמותת עלם פועלת מזה כשנה כגוף מומחה אוכלוסייה, בשותפות 
עם עמותת עמינדב ועמותת שלומית, ומספקת מעטפת של מענים 
השרות  תקופת  במהלך  היעד  לאוכלוסיית  ומותאמים  מקצועיים 

הלאומי-אזרחי.
אזרחי  לשרות  האלטרנטיבה  כי  אמונה  מתוך  הוקמה  השותפות 
לאומי לאוכלוסיות מרקע של סיכון מהווה עבורם הזדמנות לשינוי 

מסלול חיים עתידי.
לצעירים  לסייע  למטרה  לה  שמה  בקהילה"  "עצמאות  תוכנית 
נתינה  הצלחה,  בתחושת  ההתנדבות  שנת  את  להשלים  וצעירות 
ומשמעות וכן להקנות להם כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים אשר 
עצמם  עבור  ותורמים  פעילים  כאזרחים  השתלבותם  את  יבטיחו 

ועבור החברה בה הם חיים.
כל  במסגרתו  אשר  וקבוצתי  אישי  עבודה  מודל  מציעה  התוכנית 

צעיר מלווה על ידי רכז מקצועי. התוכנית כוללת:

תכנית מעטפת אישית- רכז מקצועי תומך ומלווה את הצעיר 	 
וברווחתו  בהתנדבותו  הקשורים  ובאתגרים  בהתמודדויות 
עתיד  תמונת  בניית  בתהליך  ומלווה  מונחה  הצעיר  הכללית. 
אישית, אשר מהווה עבורו בסיס להתפתחות אישית והשתלבות 

עתידית מוצלחת בעולם התעסוקה ובתחומי חיים נוספים. 

במפגש 	  חלק  לוקחים  הצעירים  קבוצתית-  מעטפת  תכנית 
שבועי קבוצתי בהנחייה מקצועית מטעם עמותת עלם ורכזת 
מטעם הגוף השותף )עמינדב/שלומית(. הקבוצה מהווה מרחב 
להתנסות, ללמידה ורכישת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים 

עצמאיים.

קבוצות   13 במסגרת  הפועלים  וצעירות  צעירים   181
קיבלו סיוע במהלך 2015.

טירת  אביב,  ירושלים, פתח תקווה, תל  רחובות,  אשדוד, 
הכרמל, נהריה, צפת.

19 עובדים. 

פילוח ומאפייני קהל היעד   

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

20%נערים

72%נערות

8%טרנסג'נדרים

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

רשות השרות הלאומי אזרחי, משרד הרווחה, משרד החינוך, קרן 
ההזדמנויות, עמותת שלומית, עמותת עמינדב, מחלקות לשירותים 
הלב,  אל  פתוחה,  דלת  התמ"ת,  משרד  צעירים,  מרכזי  חברתיים, 
לדעת מיניות,שורשים, פעמונים, חן לפריון, המרכז הגאה, אל סם, 
המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות- סל שיקום, קופ"ח כללית, 
)מנפאואר,  אדם  כוח  חברות  התעסוקה,  שרות  דיסקונט,  בנק 
שוהם(, רשת מכללות עתיד, גון ברייס, מוזיאון ארץ ישראל, סמינר 
המנטוריות,  תכנית  תפוח,  עמותת  בע"מ,  אוניברסיטה  הקיבוצים, 

בעצמי, אפיקים, התאטרון יהודי- ערבי ומנחי סדנאות עצמאיים.
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התוכניות בתחום הקצה והנערות מספקות מענה לבני נוער, צעירות 
וצעירים הנמצאים בקצה רצף הסיכון. בני נוער וצעירים אלה לרוב 
וטיפוליות.  חברתיות  משפחתיות,  תמיכה  ממערכות  מנותקים 
מרביתם נאלצים לשרוד בעולם כשהם נטולי משאבים, בשל מצבם 
לרוב  הצעיר.  גילם  ובשל  שלהם  החיים  היסטוריית  והפיזי,  הנפשי 
ואינה  והציבורי  מודרת מהשיח המקצועי  באוכלוסיה אשר  מדובר 

נראית או מוכרת לאדם 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:
במרחבים 	  והתערבות  הרצף  בקצה  לאוכלוסיות  איתור  עבודת 

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

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

תוכניות לבני נוער, צעירות וצעירים
 המעורבים בזנות  

 "הלב 24/7" תל אביב, "ערים בלילה" חיפה, "ערים בלילה" אילת,
 "עלמה" - מרחב לנערות בלבד.   

 
מכל  מגיעים  הזנות,  רצף  על  מסחרית  מינית  המנוצלים  נוער  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.

החל  זירות  במגוון  הזנות  בתופעת  פוגשים  אנו  האחרונות  בשנים 
ועוד.  סאונות  וברים,  מועדונים  דיסקרטיות,  בדירות  ברחוב,  מזירות 
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 המשדל ומסרסר את הנערות והנערים לזנות.

מטרת התוכניות הינה הפחתת נזק רגשי ופיזי, סינגור ומיצוי זכויות, 
יצירת אמון במבוגר משמעותי והענקת אלטרנטיבות לעולם הזנות, 
ב-  נחנכה  זה. התכנית  יציאה הדרגתית מעולם  על מנת לאפשר 
נחנכה   2012 וב-  לחיפה  הורחבה   2008 בשנת  אביב,  בתל   2001
באילת. בשנת 2013 הוקמה תכנית עלמה לנערות וצעירות בלבד. 
לתכנית  אביב  בתל  בלילה  ערים  תכנית  הורחבה   2015 בשנת 
הוליסטית "הלב" אשר פועלת 24/7. כל התכניות פועלות בשותפות 
הרשויות  וצעירים,  צעירות  למתבגרים  השירות  הרווחה-  משרד 
המקומיות והקרן לילדים בסיכון של ביטוח לאומי. בתכניות ערים 

בלילה חיפה ובעלמה שותף גם המשרד לקליטת עליה.

390 בני נוער וצעירים בזנות קיבלו סיוע במהלך 2015

מתוכם, 234 מתכנית "הלב- 24/7".
74 מתכנית "ערים בלילה" חיפה.
42 מתכנית "ערים בלילה" אילת.

40 מתכנית "עלמה" לנערות.

הלב 24/7: 17 עובדים ו- 51 מתנדבים.
"ערים בלילה" חיפה: 2 עובדים ו- 12 מתנדבים.
"ערים בלילה" אילת: 2 עובדים ו- 3 מתנדבים.

"עלמה" לנערות: 3 עובדים ו- 13 מתנדבים.

תחום קצה ונערות
 מנהלת התחום: רעות גיא

"הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ 
איתו",  "גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

26
שנות עשייה למען בני נוער בסיכון

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

משותףעלמהערים בלילה אילתערים בלילה חיפההלב 24/7קהל יעד
25%23%20%21%נערים
59%73%78%100%68%נערות

16%4%2%11%טרנסג'נדריות

התפלגות לפי מוצא

משותףעלמהערים בלילה אילתערים בלילה חיפההלב 24/7קהל יעד
55%20%50%27.5%45%ישראלים ותיקים
20%39%4%20%החברה הערבית

10%31%40%35%19%יוצאי חבר העמים
2%3%4%32.5%6%יוצאי אתיופיה

5%3%*מבקשי מקלט / חסרי מעמד*
8%7%2%5%7%אחר

התפלגות לפי גיל

משותףעלמהערים בלילה אילתערים בלילה חיפההלב 24/7קהל יעד
14-120.5%2.5%0.5%
16-144.5%3%12.5%5%
18-1630%19%10%40%27%
21-1845%28%40%32.5%40%
26-2120%50%50%12.5%28%

סוגיות עימן מתמודדים בני נוער בפרויקט 

משותףעלמהערים בלילה אילתערים בלילה חיפההלב 24/7נושא הפנייה

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ 
80%100%27%90%66% נשירה גלויה/ נשירה סמויה

70%58%85%24%61% נוער עם תיקים פליליים 
100%55%54%79%89% שימוש באלכוהול

100%48%41%40%81%שימוש בסמים
100%38%100%71%97%התנהגות מינית מסכנת 

100%35%100%81%98% מעורבות בזנות
100%28%100%60%94% קורבן לאלימות מינית 

100%25%100%60%91% בריחות מהבית
10%18%36%40%18%מחסור בתזונה

90%18%100%60%85%מעורבות באלימות כנפגעות

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"
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הפניות להמשך טיפול

משותףעלמהערים בלילה אילתערים בלילה חיפההלב 24/7שירות

25211644תכניות אחרות של עלם

2026533תעסוקה או הכשרות מקצועיות 

701112497שירותי רווחה שונים ושירותי חינוך

1011517גיוס לצה”ל/שירות לאומי 

250482419סה”כ

עבודת רחוב ואיתורים

מס' מחוזריםצעירים שהגיעו בעקבות האיתורמס' מאותריםמס' איתוריםשירות

הלב 24/7

+43
זירת אינטרנט 
פעמים בשבוע 

+ תחנה מרכזית 
פעמים בשבוע

 70
אין ספירה 

של איתורים 
באינטרנט

1558

3718106ערים בלילה חיפה

  75פעם בשבועערים בלילה אילת

 36112עלמה

בקרב  שאובחנו  חדשות  ותופעות  מגמות 
בני נוער, צעירות וצעירים  בזנות

ריקוד במועדונים- בשנה האחרונה צפינו בבנות רבות העובדות 	 
בסוכנויות ריקוד, ומגיעות למועדונים  על תקן רקדניות על מנת 
מיניים  לאקטים  מובילים  העניינים  בפועל  אך  שמח",  "לעשות 
הגיל  כחשפניות,  מוצגות  אינן  הבנות  כחשפניות.  והתנהלות 
בסוכנויות אלו לרוב נמוך מ 18 , כך ניתן למצוא בנות רבות בגילאי 
ועלולות  מהר  16-18 אשר מוצאות עצמן בתחילת רצף הזנות 

מאוד ל"התקדם" ברצף.
עלייה במספר השב"חים המעורבים בזנות-נערים וצעירים בגילאי 	 

בבית  מאוד  קשה  פגיעה  לאחר  הגיעו מהשטחים  אשר   17-19
ומצאו עצמם בתל אביב ללא מעמד וללא אופציות אמתיות לעתיד.

עליה במספר הקטינות המעורבות בזנות בחיפה, ומספר הערביות 	 
המעורבות בזנות בפרט. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 

אגפי חינוך ורווחה בעיריות; אגפי טיפול פרט ומשפחה; א.ס.ף; אופק 
נשי; אורות; איגי; אפיקים; אישה לאישה; ביטוח לאומי; בית דרור; 

בית הנערה; בית השאנטי; בית חולים בלינסון; בית חולים בני ציון; 
דלת פתוחה;  אילה;  בית  מגל;  בית  חוסן;  בית  יוספטל;  חולים  בית 
הבית ברחוב חיים; הבית של סוזאן; הועד למחמה באיידס; הופכות 
המחלקה  בנערות;  טיפול  היחידה  הנשית;  החצר  היוצרות;  את 
לשיורתים חברתיים- יחידת עו"ס נערה; אוניברסיטת חיפה- המרכז 
המרכז  חיפה;  באוניברסיטת  הלהט"בית  האגודה  הבינתחומי; 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית; הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול; 
יועצות בבתי ספר; משטרת ישראל; מלכישוע; מעגל נשים; מקום 
לוינסקי; משמר החופים- חיפה;  אחר; מרפאת הפרסים; מרפאת 
משרד הקליטה; משרד השיכון; מתנ"סים; סנגוריה ציבורית; עיריית 
אילת; עיריית חיפה; עיריית תל אביב-יפו; צה"ל; קידום נוער; שירות 
מנשה;  עמי;שער  לאומי/בת  שירות  הנפש;  בריאות  שירותי  מבחן; 

תכנית היל"ה; תכניות אחרות של עמותת עלם. 

תורמים ושותפים 

מתן משקיעים בקהילה, צ'ק פוינט, בנק דיסקונט, ויקטורי, דלתא, 
סופר פארם, חבר, M2R, אופטיקנה, דן פנורמה, קונדיטורית שמו, 
מסעדת ג'קניס, ברדה צח, זוית ראייה, דומינוס פיצה, מעגל נשים, 

טיבון ויל, מאור צרפתי.

תוכניות לצעירים חסרי בית
  

"מישהו לרוץ איתו" בתל אביב,  
ו"גלגל - בית הידידות" בירושלים

מרכז “מישהו לרוץ איתו” בתל אביב ומרכז “גלגל - בית הידידות” 
ומספקים  בהתאמה,   2003 ו-   2002 משנת  פועלים  בירושלים, 
מענה לצעירים וצעירות חסרי בית בין הגילאים 26-18, הנמצאים 
במצבי סיכון ומצוקה קשים. צעירים אלו לרוב משתמשים בסמים 
חברתיות  טיפוליות,  תמיכה  ממערכות  מנותקים  אלכוהול,  ו/או 
מהם  רבים  ויציבה.  בטוחה  גג  קורת  ללא  וחיים  ומשפחתיות 
הכוללות  ורגשיות  פיזיות  הישרדות  באסטרטגיות  משתמשים 

מעורבות בפלילים, זנות והתמכרויות.

עם  קשר  ויצירת  איתור  פעילות  כוללת  וברחוב  במרכזים  העבודה 
צעירים חסרי בית, מתן סיוע הומניטארי ומענים בסיסיים הכוללים 
מזון, ביגוד, מקלחת חמה, ציוד רפואי ועוד, המאפשרים מנוחה והפוגה 
החיים  הנזקים, שאורח  לצמצום  המרכזים  פועלים  בנוסף  מהרחוב. 
ומציעים בין השאר סיוע נפשי, טיפול רפואי  ברחוב מסב לצעירים 
ועזרה במיצוי זכויות. במקרים בהם קיימת מוטיבציה לשינוי, ניתנת 

לצעירים אפשרות לקחת חלק בתהליך טיפולי שיקומי ארוך טווח.

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

 מקלט לצעירות חסרות בית בירושלים  
לקידום  החטיבה  עם  המופעל   בית,  חסרות  לצעירות  לינה  מרכז 
נוער וצעירים בעיריית ירושלים, המספק לינת לילה בטוחה. המקלט 
עד   22:00 השעות  בין  לילה  בכל  בשנה  ימים   365 יום,  כל  פתוח 
התניה  ללא  במקלט  וללון  להגיע  יכולות  הצעירות  בבוקר.   10:00

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

"הלב 24/7": ממרחב שפועל 4 ימים 
בשבוע, למרחב שאינו מפסיק לפעול 

מרכז   -"24/7 "הלב  פרויקט  נחנך  השנה  יולי  בחודש 
לטיפול ומניעה עבור בני נוער על רצף הזנות. 

משרד  של  מלא  במימון  מתקיימת   "24/7 "הלב  תכנית 
השירותים  ומינהל  עלם  עמותת  ובשיתוף  הרווחה, 

החברתיים בעיריית תל אביב-יפו. 

כך, לראשונה בישראל, לבני הנוער יש מענה מיידי במשך 
אמיתית  אפשרות  להם  המאפשר  היממה,  השעות  כל 

ליציאה ממעגל הזנות.

שניהלה  לאחר  התכנית,  את  מפעילה  עלם  עמותת 
14שנים,  במשך  אביב  תל  בלילה"  "ערים  תכנית  את 
ברמה  קטינים  בקרב  הזנות  נושא  להצפת  רבות  ופעלה 
החברתי  היום  סדר  על  אותו  והעלתה  התקשורתית 

והלאומי בישראל. 

 דיון בועדת האו”ם לזכויות הילד. 
מימין: ציפי נחשון גליק - ראש השירות למתבגרים צעירים 

 וצעירות, משרד הרווחה.
 רעות גיא - ראש תחום קצה ונערות בעלם.
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מענים  מספק  המקלט  בנוסף,  לשינוי.  שלהן  ובמוטיבציה  במצבן 
הומניטאריים כגון מקלחת, מזון, ביגוד, ליווי ותיווך למסגרות, מיצוי 

זכויות ואוזן קשבת.

454 צעירות וצעירים קיבלו סיוע במהלך 2015 
מתוכם 210 מ"מישהו לרוץ איתו" ו- דירות המעבר

166 מ"גלגל-בית הידידות"
78 מה"שלטר"

"גלגל-בית הידידות" 5 עובדים ו- 34 מתנדבים.
"מישהו לרוץ איתו" ודירות המעבר- 5 עובדים 

ו- 35 מתנדבים.
"שלטר"- 4 עובדות.

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

 גלגל - בית הידידותקהל יעד
והשלטר

מישהו 
לרוץ איתו

49%67%נערים

51%31%נערות

2%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

גלגל - בית קהל יעד
הידידות

מישהו שלטר
לרוץ איתו

59%76%41%ישראלים וותיקים 

11%8%31%יוצאי חבר העמים

11%5%14%החברה הערבית

1%3%5%יוצאי אתיופיה

 חסרי מעמד / 
6% 2%מבקשי מקלט

16%9%2%אחר

התפלגות לפי גיל 

גלגל - בית קהל יעד
הידידות

מישהו שלטר
לרוץ איתו

18-163%4%2%

21-1851%59%16%

26-2143%32%61%

3%5%21%מעל גיל 26

סוגיות איתן מתמודדים בני נוער בפרויקט 

גלגל - בית נושא הפנייה
הידידות

מישהו שלטר
לרוץ איתו

מנותקים ממסגרות 
חינוכיות/ נשירה גלויה/ 

נשירה סמויה
100%100%100%

31%26%75% נוער עם תיקים פליליים 

90%90%90% שימוש באלכוהול

61%57%90%שימוש בסמים 

42%79%70% התנהגות מינית מסכנת

52%70.5%20% מעורבות בזנות

57%90%80% קורבן לאלימות מינית 

  100% בריחות מהבית

100%100%100%מחסור בתזונה
 מעורבות באלימות 

72%53%100%)קורבן ותוקפן(

הפניות להמשך טיפול

גלגל - בית הידידותשירות
והשלטר

מישהו 
לרוץ איתו

4862שירותי רווחהחינוך וסיוע

2117 תכניות אחרות של עלם

תעסוקה או הכשרות 
128 מקצועיות 

 גיוס לצה”ל / 
4שירות לאומי 

8587סה"כ

עבודת רחוב ואיתורים

 מס' פרויקט
איתורים

 מס'
מאותרים

צעירים 
שהגיעו 
בעקבות 
האיתור

גלגל “בית הידידות” 
והשלטר

3 סיורים 
109בשבוע

3 סיורים מישהו לרוץ איתו
431בשבוע

מגמות ותופעות חדשות

ההפלות 	  במספר  עלייה  כך  בתוך   – ההריונות  במספר  עליה 
והתמודדות עם אימהות צעירה, גידול תינוקות ומסירה לאימוץ.

ירידה בגיל הממוצע של הצעירות בתוכנית.	 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 

אוניברסיטת בר אילן- הכשרה מעשית במסגרת לימודים; אתנחתא; 
שאול;  כפר  איתנים,  גהה,  אברבאנל,  פסיכיאטריים-  חולים  בתי 
וצעירים-  נוער  לקידום  החטיבה  העברית;  האוניברסיטה  דיורית; 
לשירותים  המחלקות  ירושלים;  רחוב-  לדרי  היחידה  ירושלים; 
חברתיים; הקליניקה המשפטית של המרכז למשפט ועסקים ברמת 
גן; טרם; מרכזי גמילה; מרפאות לבריאות הנפש- רמת חן, הרבי 
להתמכרויות;  השירות  הרווחה-  משרד  ישראל;  משטרת  מברכך; 
סטודנטים לקרימינולוגיה; עיריית ירושלים; עיריית תל אביב; עמותת 
צעד  לשובע;  עמותת  נכון;  לבחור  לדעת  עמותת  המשולש;  החוט 

ראשון; קופות חולים; תכנית יזהר; תחנות לבריאות הנפש;  טרם.

תורמים ושותפים 

המרקיה,  אינגלישקייק,  דייויד,  קינג  מלון  יהל,  קרן  לידידות,  הקרן 
חומוס בן סירה, קייטרינג "ירוק על המים", סופר אלון, נדב קינוחים, 

סטודיו נעים. 

תכנית לנערות וצעירות, 
נפגעות אלימות מינית 

"בית אמיתי" בתל אביב 
לנערות  טיפולית  קהילה  המהווה  נשי,  מרחב  הינו  אמיתי"  "בית 
ואף  נערותן  או  בילדותן  ממושכת  מינית  אלימות  שחוו  וצעירות 
בהווה. המרכז הוקם בשנת 2006 ומשמש מסגרת תומכת ומעצימה 
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  הייחודיים של  לצרכים  בהתאם  ולצעירות  לנערות 
ותוך כדי ליווי אישי של צוות עובדות ומתנדבות. המרכז ממוקם בתל 
 ,2012 לבנות מכל חלקי הארץ. החל משנת  ומספק מענה  אביב 

 מתנדבים וצעירים חסרי בית מכינים יחד חמגשיות לחלוקה 
לחסרי בית בערב ראש השנה

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

פעילות לובי להקמת ועדת משנה 
בכנסת לצעירים חסרי בית- בשיתוף 

עם הצעירים
משנה  ועדת  בישראל  לראשונה  הוקמה   2015 בתחילת 
לטיפול בצעירים וצעירות חסרות בית בראשות ח"כ מירב 
סיוע  המקבלים  וצעירות  צעירים  בהשתתפות  ארי,  בן 
חיים  ח"כ  הרווחה,  שר  הודיע  הועדה  פתיחת  עם  מעלם. 
המדינה  לתקציב  שקלים  מיליון   19 של  תוספת  על  כץ, 

לצורך שיכון חסרי בית בגילאים 18 עד 25. 

והמתנדבים על  גאים במעורבות הצעירים, העובדים  אנו 
התקשורתית  והפעילות  הלובי  בפעילות  חלק  שלקחו 
שיזמנו, כולל השתתפות בהפגנות ובדיונים בכנסת ומתן 
ראיונות בתקשורת- זאת במטרה להעלות את המודעות 
אותם  ולכלול  בית  חסרי  צעירים  של  למצבם  הציבורית 

בסדר העדיפויות הלאומי. 
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פועל הבית כמיזם משותף עם השירות למתבגרים, צעירים וצעירות 
של משרד הרווחה.

38 נערות וצעירות קיבלו סיוע במהלך 2015

3 נשות צוות ו- 29 מתנדבות

פילוח ומאפייני קהל היעד  
התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

84%ישראלים ותיקים

5%יוצאי חבר העמים

3%החברה הערבית

8%אחר

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

18-163%

21-1832%

26-2165%

סוגיות עימן מתמודדים בני נוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

100%מעורבות באלימות כנפגעות  

100%קורבן לאלימות מינית

37%התנהגות מינית מסכנת

30%שימוש בסמים

18% שימוש באלכוהול

16% מעורבות בזנות

10.5%מחסור בתזונה

הפניות להמשך טיפול

כמותשירות

28*שירותי רווחה, חינוך וסיוע

6 תכניות אחרות של עלם

2תעסוקה או הכשרות מקצועיות 

1גיוס לצה”ל / שירות לאומי 

49סה"כ

מגמות ותופעות חדשות 

עליה במספר הבנות שממשיכות להיפגע בהווה .	 
עליה במספר הצעירות שלא נמצאות בתעסוקה כלל.	 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

ביטוח לאומי; המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית; חדר 4 – בית 
חולים וולפסון; חלופה אישפוזית – בית אלה; יועצות בתי ספר; משרד 

הרווחה- יחידות לנערה; פרויקטים אחרים של עלם. 

בית אמיתי - תורמים ושותפים

חוג ידידות הבית, קרן זוהר- מעצבת גראפית.

תחום קצה ונערות
 "הלב 24/7", "ערים בלילה",  "עלמה", "מישהו לרוץ איתו",  

"גלגל- בית הידידות", "בית אמיתי"

בשנת 2013 עמותת עלם שמה לעצמה כמטרה לתת מענה לנערים 
אלה  נוער  בני  גבוה.  בסיכון  הנמצאים  החרדית  מהחברה  ונערות 
הקהילה,  עם  טעונים  ויחסים  המשפחתית  במסגרת  קשיים  חווים 

חוסר יציבות במסגרות חינוכיות, עד כדי מצבי ניתוק מוחלט. 

מטרות+ העמותה הוא להעניק לכל אחד ואחת מהם כלים, בעזרתם 
עצמאיים  חיים  לנהל  ויוכלו  נורמטיבית  בחברה  להשתלב  יוכלו 
ומטיבים. העבודה בחברה החרדית מתקיימת בשיתוף פעולה עם 
בברכתם  נעשית  העבודה  אשר  ורבנים,  ישיבות  נוספות,  עמותות 
ובעידודם. האפיונים הספציפיים של החברה החרדית משפיעים על 

אופן העבודה בשטח, החל  מגיוס העובדים והמתנדבים.
 

1,130 בני נוער מהחברה החרדית קיבלו סיוע במהלך 
בחברה  הפעילות  מתחילת  סיוע  קיבלו   1,900  .2015

החרדית. 

"בחזרה לקהילה"- ניידות "כתובת רחוב" במודיעין עילית, 
ביתר עילית, אלעד , צפת, ירושלים ובית שמש. 

מרכזי מידע וייעוץ לנוער "הפוך על הפוך" בצפת וקריית 
גת. תכנית "דרך המלך" לליווי אישי ותעסוקה בירושלים, 
השלוחה הטיפולית בבני ברק  ומודיעין עילית.  בני ברק 

לילדים בעלי התנהגויות מיניות פוגעות. 

15 עובדים ו- 50 מתנדבים, כולם חרדים. 

פילוח ומאפייני קהל היעד 
התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד
83%נערים

17%נערות

התפלגות לפי גיל 
כמותקהל יעד

14-1210%

16-1448%

18-1635%

21-185%

26-212%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

מנותקים ממסגרות חינוכיות/ נשירה 
43% גלויה/ נשירה סמויה

25%נוער עם תיקים פליליים

20%שימוש בסמים

20%בריחות מהבית

20%התנהגות מינית מסכנת

17%מעורבות באלימות

13%מחסור בתזונה

10%שימוש באלכוהול

4%*קורבן לאלימות מינית

הפניות להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

497שירותי רווחה, חינוך וסיוע

3תעסוקה או הכשרות מקצועיות

הישגים משמעותיים

פתיחת מרכז "איפכא" לנוער חרדי ראשון מסוגו בקרית גת.	 
וצעירות 	  לנערות  המלך"  "דרך  תעסוקה  תוכנית  פתיחת 

במודיעין עילית.
וצעירים בבני 	  לנערים  "דרך המלך"  פתיחת תוכנית תעסוקה 

ברק.
בסיכון 	  הנוער  לתופעת  בנוגע  החרדי  ברחוב  השיח  שינוי 

בקהילה.
אימוץ הפעילות על ידי רבני ומנהיגי הקהילות השונות.	 

עלם בחברה החרדית

* דיווחים באופן ישיר
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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 
והון  משאבים  גיוס  בפיתוח,  עוסק  ההתנדבות  תחום  החברתית. 
והן  בסיכון  הנוער  בני  למען  המקומית  הקהילה  בקרב  הן  אנושי 

ברמה הארצית.  

מתוכם  מתנדבים,   1,600 כ-  בעלם  פעלו   2015 במהלך 
300 בני נוער, ולצדם עשרות מתנדבים מהעולם העסקי.

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.
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.

וחברות למען הקהילה המתגייסים 	  - עסקים  מתנדבים עסקיים 
לאירועים מיוחדים במהלך השנה ובתי עסק המעסיקים בני נוער.

מתנדבי חו"ל - פעילים בארצות הברית ובאירופה לגיוס משאבים.	 
מתנדבי מטה 

הוועד המנהל וועדות המשנה.	 
ועדת ההתנדבות – וועדה בראשותו של דר' אהרן יורק וחברים בה 	 

אנשי אקדמיה, עובדי מטה ושטח וחברי הוועדה המקצועית, הדנים 
מקצוע  אנשי  ההתנדבות.  בתחום  וארגוניות  פרקטיות  בסוגיות 
מנהלי  ארגוניים,  יועצים  בעמותה-  הבכיר  הצוות  את  המלווים 
העוסקים  מטה  מתנדבי  עסקים,  ואנשי  מדריכים  אנוש,  משאבי 

בתרגום וסיוע בגיוס משאבים.

הצלחות והישגים

אופי 	  ובחינת  לחשיבה  התנדבות  בנושא  בכירה  הנהלה  יום 
ההתנדבות והשינויים אליהם נידרש בשנים הקרובות.

קורס ניהול לצוות מוביל ולמנהלים במטה - הקורסים 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.

משאבי קהילה והתנדבות
מנהלת התחום: לאה אדלר

התנדבות עסקים
אנו רואים במעורבות של ארגונים עסקיים משמעות רבה עבורנו 
פעילויות  דרך  מתבטא  עימם  הקשר  עצמם.  הארגונים  ועבור 
נוער במסגרת  בני  הנוער כמעסיקות של  לבני  ימי שיא  הכוללות 
הנהלה  לחברי  מנטורינג  מלגות,  מתן  אישי,  וליווי  תעסוקה  תחום 
חלק  נטלו   2015 במהלך  ועוד.  לכנסים  מרחב  מתן  בעמותה, 
בפעילויות בין היתר החברות אדמה, פוקס, אמדוקס, מפעל דורות, 
wix, משרד הביטחון, טבע, ביטוח ישיר, בזק, הולמס פלייס, מלונות 

קראון פלאזה, מלון קינג דייויד, מקדונלדס ותשלובת זארה.  

תורמים ושותפים

שובצו 	  מילגאים משתי הקרנות   80 – הישג  וקרן  אימפקט  קרן 
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.

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

שלישי בקהילה.

יום ספורט שיזמה חברת "יוניליוור" למען בני הנוער

 להתנדבות:
leah@elem.org.il 

הצלחות והישגים

 	 250 של  בהיקף  בעלם  המקצועיים  לצוותים  הדרכתי  מענה 
שעות בחודש.

והכרות 	  הפריפריה  עם  עבודה  בנושא  ארגוני  למידה  תהליך 
עם גישות ביקורתיות, שכלל תהליך למידה במחלקת הדרכה 

ושלושה ימי מנהלים ארגוניים.
למידה של תהליכי מדידה והערכה בשתי פעימות- הראשונה 	 

בתחום עבודת רחוב והשנייה- בתחומים : קצה ונערות, מרכזי 
הנוער, תעסוקה. תוצרים סופיים ברבעון ראשון של 2016: מודל 

לגוי לכל אחד מהתחומים הנ"ל.
קיום סמינר מקצועי בן יומיים לכלל עובדי הארגון.	 
 התמקצעות בנושא עבודה מותאמת לנערות וצעירות על ידי 	 

ליווי מקצועי של תחומי השטח בעמותה. 
כנס עלם בנושא "הנער הזה הוא עני - התבגרות בצל החיים 	 

בעוני".

מחלקת הדרכה וניהול ידע
מנהלת המחלקה: רלי קצב

מחלקת הדרכה וניהול ידע הינה תחום רוחב בעלם שייעודו להעניק 
ובמטה,  בשטח  הארגון  ועובדות  לעובדי  תומך  מקצועי  מענה 
למתנדבי העמותה, וכן לעובדי נוער ממקצועות שונים מחוץ לארגון. 

המחלקה פועלת בכמה מישורים:

ובמטה, 	  בשטח  המקצועיים  לצוותים  שוטפות  הדרכות  מתן 
ושותפות בחשיבה מקצועית בעת הצורך. 

מתן הכשרות פנים ארגוניות.	 
הכשרות חיצוניות לאנשי מקצוע	 
המשגת הידע הנצבר בארגון לאורך השנים. 	 
ידע 	  השנים  לאורך  בעלם  נצבר  מקצועי,  כארגון  הידע-  ניהול 

רב בתחום עבודת הנוער. אנו פועלים בכמה מישורים: תהליכי 
עלם,  עם  בקשר  הנמצאים  הנוער  בני  אודות  נתונים  איסוף 
תיאור תהליכי העבודה איתם ותוצאותיהם; המשגת ידע; דרכי 

עבודה ושיטות התערבות והנגשתן לכלל עובדי הארגון. 
המחלקה עובדת בתאום ובשותפות עם כלל התחומים בעלם 	 

ובסיוע ועדות המשנה: ועדה מקצועית וועדת מחקר והערכה

מנהלת מחלקה, רכז מערכות מידע, 5 מדריכות מקצועיות.

 לרכישת הכשרות 
 לאנשי מקצוע ולציבור הרחב 

בנושא עבודה עם נוער בסיכון פנו לכתובת:
hach@elem.org.il

mailto:hach@elem.org.il
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מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה: עדי שמגר

USA גיוס משאבים

הכנסה  מקורות  מפתחת  בעלם  משאבים  וגיוס  פיתוח  מחלקת 
בשטח  המתבצעת  לעבודה  הדרושים  המשאבים  את  ומגייסת 
למען בני נוער וצעירים בסיכון בכל רחבי הארץ. אנו גאים ומודים 
את  מאפשרים  ובכך  וכספם,  זמנם  ממיטב  התורמים  לשותפינו, 

המשך קיום התכניות של עלם, שנסקרו בהרחבה בדוח זה.

בין התורמים לעלם ניתן למצוא חברות עסקיות ותורמים פרטיים, 
קרנות מהארץ ומחו"ל וכן הציבור הרחב, התורם לאורך כל השנה 
במבצעי ההתרמה השונים ובאמצעות "עיגול לטובה", וכן בפעילויות 
התנדבותיות מגוונות. לאורך השנים מתקיים שיתוף פעולה פורה 
עם חברת אסם, שמספקת מוצרי מזון וחטיפים באופן שוטף למרכזי 
עלם ברחבי הארץ ואנו מודים על כך מאוד. בנוסף, הקרן לידידות 
וגב  יציב  תומכת בעמותת עלם למעלה מ-15 שנה, מהווה שותף 

תומך לפעילותה של עלם למען נוער במצבי סיכון ומצוקה קשים.

מבין האירועים המרכזיים שהובלנו השנה:

"יציאה" של שלום 	  המופע  אירוע ההתרמה השנתי לעלם – 
האירוע  במסגרת  שבן.  שלומי  את  שאירחו  לוי,  ומשה  חנוך 
הוענקו אותות "יקיר עלם" לקרן בוקסנבאום נטע וליו"ר הקרן 
צבי נטע, על תרומתם לקידום מרכזי הנוער של עלם בפריפריה, 
ולידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג על תרומתם ליישום 
דרכי עבודה חדשניים בקרב בני נוער בסיכון מהחברה החרדית, 

 אנשי עסקים וחברות המעוניינים לתרום 
ולקחת חלק בפעילותנו מוזמנים לפנות 

adis@elem.org.il :לדוא"ל

 דניאל רייכרד, כוכב על במות ברודווי!קמפיין “כולנו היינו בני נוער”

עדן הראל
כולנו היינו בני נוער

כולנו תורמים במבצע ההתרמה השנתי של עלם

elem.org.il לתרומת 18 ₪ חייגו 2886* או היכנסו לאתר

עמותת עלם מעניקה לעשרות אלפי נערים ונערות 
בסיכון את התמיכה שהם צריכים.

 עגלו את האגורות הקטנות 
 בקנייה בכרטיס אשראי 

לטובת עלם  תוך שיתוף גורמי מפתח בקהילה.

"כולנו 	  השנתי  הדגל  מבצע 
בהובלת   – נוער"  בני  היינו 
 נשיאת העמותה, הגב' נאוה ברק.
 במסגרת מבצע ההתרמה הפקנו

חדשים,  תשדירים  ארבעה 
שירי  של  ובהתנדבותם  בכיכובם 
מימון, עדן הראל, אנחל בונני ויוסי 
בנק  של  בחסות  הקמפיין  בניון. 
לווה  לידידות,  והקרן  הפועלים 
בשיתוף פעולה מרכזי עם קבוצת 
מנצנצים  דגלונים  למכירת    FOX
בחנויות הקבוצה. בין יתר הגופים 
שהתגייסו למבצע נציין את חברת 
את  תרמה  אשר  ישיר,  ביטוח 
המוקד הטלפוני שלה ואת חברת 
פנגו, שאיפשרה לנהגים לעגל את 

סכום החנייה לטובת עלם.  
דוח  הוגש  המבצע  של  בשיאו 

הפעילות השנתי של העמותה לכבוד נשיא המדינה, מר ראובן 
ריבלין, על ידי ראשי העמותה ובני נוער של עלם. 

החמישית, 	  השנה  זו  התקיים  עלם  מרוץ   - חולון  עלם  מרוץ 
ובפעם השלישית בחסות עיריית חולון, בניצוחם של ראש העיר, 
ומנכ"לית העירייה, חנה הרצמן. במרוץ השתתפו  מוטי ששון 
ביניהם קבוצות ריצה של חברות עסקיות רבות  4,000 רצים, 
נדב  המתנדבים  העסקים  אנשי  נוער.  בני  של  ריצה  וקבוצות 

גרינשפון ודוני אלרון סייעו בארגון המרוץ וגיוס החסויות.

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

חברים יקרים,
שנת 2015 הייתה שנה של שינויים רבים וצמיחה מרשימה עבור 
עלם USA. הצעד המשמעותי ביותר היה מינויו של הרב ד"ר אריק 
והפעולות  בארה"ב,  העמותה  של  החדש  המנכ"ל  לתפקיד  לנקין 

הרבות שיזם וקידם מאז נכנס לתפקידו.

עם כניסתו לתפקיד, סימן מייד את הדרך עם צירופם של תורמים 
חדשים למעגל התומכים של עלם USA, והוציא לפועל מבצע ארגון 
השונים  היישומים  על  העמותה  של  האינטרנט  לתשתיות  מחדש 
שלה. הדבר כבר נותן אותותיו ומסייע בידינו להגדיל את אפקטיביות 
בישראל,  השונים  עלם  צוותי  של  השטח  בעבודת  שלנו  התמיכה 
בבואם לתת מענה לעשרות אלפי בני הנוער והצעירים הנמצאים 

בסיכון, וללוות אותם בדרכם לשוב לחיק החברה.

חיזקנו את מיתוגה של עלם USA השנה, והצבנו בחזית פעילותנו את 
קריאת הכיוון- "עוזבים את הרחוב וחוזרים אל החיים".  בהמשך עבר 
המגוונת  עבודתה  וכיום משתקפת  מחודש  עיצוב   USA עלם  אתר 
בתמונות  האתר,  של  השונים  בדפיו  היטב  עלם  של  והחשובה 

עדכניות ובסיפורים מהשטח.

מערכת קשרי התורמים שלנו קיבלה השנה חיזוק נוסף עם השקתו 
של קמפיין דיוור ישיר ושליחתם של מספר ניוזלטרים. כמו כן, הופנו 
USA במרחב  עלם  נראות  לטובת  מירב המאמצים   2015 במהלך 
הפייסבוק   עמודי  באמצעות שדרוג  וברשת החברתית,  הווירטואלי 
והטוויטר שלנו, והפיכתם לכלי חי ופעיל המשפר את הנוכחות שלנו 

במרחב ואת  יכולותינו לתקשר באמצעות פלטפורמות אלה.

החלטה נוספת שיושמה השנה נוגעת לאירוע הגאלה השנתי של 
האחרון  באביב  שקיימנו  האירוע  תקווה".  של  "קשת   –  USA עלם 
הוכתר בהצלחה רבה, וזאת הודות לנדיבותם של התורמים הנאמנים 
שלנו שגם הפעם הוכיחו את אמונתם בעבודתה החשובה של עלם, 
והצטרפו אלינו לערב המרגש, במהלכו כיבדנו את הגב' פראן כץ 
מהופעתו  נהנינו  ובנוסף  שלנו,  והמוערכת  הותיקה  הועד  חברת   –
הבלתי נשכחת של אחד מטובי האמנים בברודווי, מר דניאל רייכרט. 
על הצלחתו של אירוע הגאלה הזה אנו מלאי הערכה ותודה לכל 

תומכינו ולכל השותפים להצלחת האירוע.

והצעירים שאותם מלווים מידי שנה 280 אנשי  20,000 בני הנוער 
מסורים  מתנדבים   1,600 של  בסיועם  בעלם,  העובדים  המקצוע 
הקרחון.  קצה  רק  לצערנו  הם   - גאוותנו  עליהם  ואשר  ומיומנים, 
משגת  אינה  שידינו  רבים  עוד  ישנם  כי  יודעים  אנו  אליהם  בנוסף 
להגיע אליהם ולסייע למצוקתם. תרומתכם והתמיכה הרבה שאנו 
רק  לא  הכרוכות  ההוצאות  את  לכסות  בידינו  יסייעו  מבקשים,  
בהרחבה של היקף ההשפעה, אלא גם בהעמקת חלק מהמענים 

המופעלים כיום.
זהו החלום שלנו. בעזרתכם ובכוחה של תמיכתכם הנאמנה נהפוך 

חלום זה למציאות עבורם.

שלכם בהערכה,
לינור רובן. 

 אן ביאלקין, ממייסדות עלם 
ופראנסיס כץ, כלת אות קשת של תקווה

USA מימין: ניצן לוי, מזכירת הועד המנהל של עלם
USA לורי גוסט, סגנית נשיאת עלם ,USA לינור רובן, נשיאת עלם
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הערכה לתוצאות פעילות 2015

הוצאות
סה"כ 45,901

הכנסות
סה"כ 45,901

 מרכזי מידע
ויעוץ לנוער
8,390 = 18%

תרומות
6,647 = 14%

קרנות
5,569 = 12%

עמותות
318 = 1%

משרדי ממשלה
8,492 = 19%

* הנתונים אינם מבוקרים ומוצגים באלפי שקלים

רשויות מקומיות
9,554 = 21%

 מוסדות ציבוריים 
אחרים

1,223 = 3%

סניפים
790 = 2%

פרויקטים
899 = 2%

עלם ארה"ב
1,543 = 3%

שווי עבודת מתנדבים
10,866 = 24%

 ניידות הלילה
ועבודת רחוב
7,795 = 17%

 תכניות קצה 
ופרויקטים מיוחדים

8,453 = 18%

תכניות בין ורב תרבותיות
4,819 = 10%

התנדבות וקהילה
466 = 1%

 תעסוקה 
והכשרות מקצועיות

5,826 = 13%

הדרכה וניהול ידע
1,154 = 3%

טיפול בקטינים בעלי התנהגות 
מינית פוגעת וקורבנות

3,772 = 8%

כספי עתודה
288 = 1%

 הוצאות כלליות, 
גיוס תרומות ומימון

4,938 = 11%

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
הרצליה
זכרון יעקב
חבל מודיעין
חדרה
חולון
חיפה
יהוד
יקנעם
ירושלים
כפר סבא
 לוד
מודיעין עילית
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

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

2

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

7

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

3

3

3

3

4

4

4

4

5
5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

7
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מוסדות העמותה

 נשיאת 
העמותה
נאוה ברק

 חברי 
וועדת הביקורת 

יוסף שטח- יו"ר
אודי נבו

הראל כהן
מוטי מור

שמואל גלייזנר 
יקי עטאר- מבקר פנים

 חברי 
וועדת כספים 

עופר עזוז - יו"ר
דוד ברודר

נדב גרינשפון
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' נתי רונאל
עדן פוקס

פרופ' ריקי סוויה
רפאל לנדה

פרופ' שלמה רומי
שמואל חזון

 חברי 
הוועדה המקצועית

 חברי 
וועדת הערכה ומחקר

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 
דליה נרקיס 

טליה זאבי
ירון בלומנטל

 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

ליאורה ארנון
מירב לוי

פרופ' נתי רונאל
ענבר גלדמן

ד"ר תהילה רפאלי
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

תורמים ושותפים

מעל 500,000 ₪ 
הקרן לידידות

גברת ומר ורדה ובעז דותן
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה

קרן קרוליטו
The Selma Ruben Foundation

  ₪ 500,000 - ₪ 250,000
אסם השקעות-תרומת מוצרים בשווי 

בנק הפועלים- פועלים בקהילה
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון
ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג

יוניליוור ישראל
מלכה עמית בע"מ 

קרן קלד
EV Fund 

Bialkin Family Foundation

  ₪ 250,000 - ₪ 100,000
גברת אהובה ומר שלמה ינאי

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
הידרופלן הנדסה בע"מ

מגבית קנדה
עיגול לטובה-5,438 מעגלים

קרן בוקסנבאום נטע
קרן גלנקור לחינוך ורווחה

קרן הזדמנות
SOBELL קרן סובל

קרן פראט
קרן קלור ישראל

Termcotank SA
Char. Trust Under the Will of Louis Feil

 Jeffrey A. Altman Foundation
 Lenore Ruben

פעילות ניידת “כתובת רחוב” בתרומת הקרן לידידות



43 42

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
החברה לישראל בעמ

הפדרציה היהודית של קנזס
הקדש יוסף שידלובסקי ז"ל

הרצליה מדיקל סנטר
ה.שטרן )ישראל( תכשיטים ואבני חן בע"מ

ויזה כאל
מר חנוך דוברת

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
גברת ומר טליה וגד זאבי

ישראכרט בע"מ
כלל חברה לביטוח בעמ

כלל פיננסים )ברוקרג וחיתום(
כתר פלסטיק

לידר הנפקות )1993( בע"מ
לים בע"מ

מבטח שמיר
מוביליי

מועדון חבר צרכנות
מילסטון עיבודי שיש בע"מ

מיתר נחמד
מלונות אפריקה ישראל בע"מ

מלונות דן בע"מ
מר מנחם שלגי

נכסי ארקין בע"מ
מר סבי מיונס
סומוטו ישראל

KPMG סומך חייקין
עמותת קרן אמא
פלאפון תקשורת

קבוצת כי"ל
קרן עזריאלי

קרן צדקה לזכר מייכור יעקב-חי ז"ל. הנאמן: יוסף 
בר-נתן

קרן קאהן
מר רוני דואק

גברת רעיה שטראוס
שטיחי איתמר

שיכון ובינוי
שלמה כהנא ובניו )2002( בעמ

 teen פדרציית ניו יורק

תורמים ושותפים

  ₪ 100,000 - ₪ 50,000
איתוראן איתור ושליטה בע"מ

ביטוח ישיר-איי.די.איי חברה לבטוח
גברת ומר יונה וחיים צח

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בעמ
מתן משקיעים בקהילה 

פדרציית שיקגו
קרן אמינה

קרן יהל ע"ש יהודה ליאון רקנאטי ז"ל
קרן מקס ובסי בקאל

Gary Saltz Foundation
Ira and Ingeborg Rennert

Jack & Anita Saltz Foundation
 Lawrence and Jan Ruben

Jeffrey Swartz
 Drs. Michael and Nirit Shaoul

Starr Foundation
The Emanuel & Riane Gruss Charitable Foundation

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz

  ₪ 50,000 - ₪ 10,000
גברת ומר אסתר ואבינועם נאור

גברת אלינור צח
אדמה מכתשים

אלדן תחבורה בע"מ
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

אלטשולר שחם בע"מ
אמדוקס

אמות השקעות בע"מ
אסם השקעות
בזק בינלאומי

בי-גוד
בנק דיסקונט לישראל בעמ

בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי טפחות

בריטיש ישראל הייטק )צפון( בעמ
ברק קפיטל חיתום בעמ

גברת ומר גילה ועמי לפידות
גברת ג'ני ומר חנינא ברנדס

דן גבע חברת עורכי דין

תורמים ושותפים

Jewish Federation of East Bay Teen Council
Sharon Houminer Foundation

JWF of the Greater Palm Beaches
AJ & Leah Schreiber

Amy Katz & Joshua Leitner
Ari Yemini & Janet Stern

Brad Glassman
Citco

Craig & Yosefa Platt
Daniel Sapadin & Rabbi Sara Sapadin

David & Caroline Johnson
Deborah Katz
Edward Blank
Frances Katz

George Blumenthal
 George Klein

Goldman Sachs
Henry Crown & Co

Howard & Mindy Sontag
Jerry & Gloria Landsberg
Jodi Katz & Gordon Platt

Joseph Alexander Foundation
Lee Gottlieb Fund

 Lore Brenauer
Marion Achtentuch

Mark Bosswick
Michael D. & Joanne Levin Foundation

Michael & Carol Kurtz
Morgan Stanley & Co. LLC

Myer H. Goldman Foundation
Norman & Bettina Roberts Foundation

Perrigo Foundation
Price Waterhouse Coopers

Riva Slifka
Robert & Betty David

Robert Heuman
Robert Zucker

Ronald & Paula Wurtzburger
Sam & Lydia Shalem
Sanford & Joan Weill

Schulte Roth & Zabel LLP

Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP
The Dana Foundation

The Flom Family Foundation
Walter & Elizabeth Stern

Yvonne Beyer
Zankel Fund

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

בית שמש
בית"ר עילית

בני ברק
בת-ים

הוד השרון
הרצליה

זיכרון יעקב
חדרה
חולון
חיפה
יהוד

יקנעם
ירושלים

כפר סבא
לוד

מודיעין
מודיעין עילית
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תורמים ושותפים

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

מ.א. חבל מודיעין
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

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
גוט מדיה
ג'ון ברייס

ג'וינט ישראל
BBDO גיתם

גלאי תקשורת
גלובוס גרופ

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
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
קרן משפחת ביסן

תורמים ושותפים

קרן אימפקט
קרן הישג

רוית אסף - רשת בתי ספר בישראל לאיפור ומקצועות היופי
רועי בלנק - סטודיו בלנקו לעיצוב גרפי

שידורי קשת
תנובה

תקשוב
HP ישראל
CyberArk

WIX
yes

פנגו+ 
פרטנר

ביכורי שדה
שירי מימון
עדן הראל 
אנחל בונני

יוסי בניון
Charles & Keith

פוקס הום
Children's Place

ללין
אמריקן איגל

מנגו
בילבונג
פוקס 

חבר
עידית זומר רעיונאות עסקית והפקות בע"מ

בילי האוס

 תרומת מזון קבועה מחברת אסם 
עבור כל הפרויקטים של עלם

שיתוף פעולה עם פנגו+ ועיגול לטובה
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הענקת דוח עלם 2014 לנשיא המדינה ראובן ריבלין עם בני נוער ובוגרים מתכניות עלם

נבחרת החלומות 

מנכ”לי וראשי עמותת עלם לדורותיה - ענבל דור קרבל, ציון גבאי, אפרת שפרוט, שלמה ינאי, נאוה ברק, בעז דותן, יוחנן ווזנר ומייק נפתלי. צילום: מור נגב

אירוע חנוכת “הלב 24/7” בהשתתפות ראש עיריית תל אביב יפו-מרוץ עלם חולון 2015
 רון חולדאי וראש השירות לטיפול במתבגרים צעירות וצעירים 

במשרד הרווחה- ציפי נחשון גליק

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

הגהה: לאה אדלר
צילום כריכה: לירון בוזגלו, היחידה למעורבות 

חברתית, מכללת ספיר

 הרב יחיאל אקשטיין, 
נשיא ומייסד הקרן לידידות

 יאיר סרוסי- יו“ר בנק הפועלים, 
נשיאת עלם- נאוה ברק ורון חולדאי

הענקת אות יקיר עלם לקרן בוקסנבאום נטע ולידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג

מנכ”לית בנק דיסקונט- לילך אשר טופילסקי 
ומנכ”לית עלם היוצאת- אפרת שפרוט

 נאוה ברק, ח”כ חיים כץ- שר הרווחה, יו”ר עלם- שלמה ינאי
 ויו”ר אסם- דן פרופר
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