דוח שנתי
2016

1

כמה מילים לפתיחה...

כמה מילים לפתיחה...

חברים יקרים,
עמותת עלם הוקמה לפני  34שנים מתוך תחושת אחריות חברתית
לגורלם של בני נוער במצבי סיכון בישראל .מאז ועד היום אנו פועלים
בחוד החנית של העשייה למען בני הנוער ולהעלאת מצוקותיהם
לסדר היום החברתי/לאומי .העמותה מספקת לבני הנוער והצעירים
תכניות ייחודיות שפיתחה בהתאם לצרכיהם ,זאת בשיתוף פעולה
מרבי עם רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה וארגוני מגזר שלישי.

זו ,בשנים  2018-2017נפעל להעלאת המודעות וקידום המענים לבני
נוער ,צעירות וצעירים שעברו תקיפה או ניצול מיני.
כל אלו לצד ההשקעה במשאב באנושי ,שהינו נדבך מרכזי וחשוב
ביותר בארגון .על כן נמשיך להשקיע בהכשרת ההון האנושי
וטיפוחו ,ונדאג לרווחתו ככל יכולתנו ,עובדים ומתנדבים כאחד.

בשנה האחרונה פעלנו ללא לאות להעלות על סדר היום הציבורי
את מצבם הקשה של בני הנוער והצעירים חסרי הבית .הישגים
רבים הושגו ואנו תקווה כי לצד המענים שמספקת עלם כיום,
יפתחו במהלך  2017מרכזים חדשים שיפעלו  24שעות ביממה,
שבעה ימים בשבוע ,בערים מרכזיות.

לעלם ועד מנהל מתנדב ,פעיל ומעורב ,אשר חבריו מגיעים מעולמות
ידע שונים .כבכל שנה ,הצטרפו אלינו בשנה החולפת חברי ועד
חדשים הבולטים בתחומם ,אשר העשייה למען בני נוער בסיכון
בישראל היא משימה חשובה עבורם.
שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי ,מאפשר את פעילות העמותה
ומחדד את חשיבות האחריות והערבות ההדדית .הקשר הרצוף בין
ארגוני המגזר השלישי והמגזר העסקי ,תורם רבות ליצירת חברה
המתנהלת בהוגנות ובשותפות .אנו אסירי תודה לכל החברות
העסקיות ולכל התורמים באשר הם.

הצבנו לעצמנו מטרות לקראת השנה הקרובה ,כגון :התאמת
המענים הקיימים לצרכים הייחודיים של נערות וצעירות; התמקצעות
בעבודה ברשת כזירת איתור והתערבות ,לצד העמקת הלמידה
וההתמקצעות בחיים של בני הנוער בתוך הרשת; העמקה והרחבת
העבודה בחברה הערבית .האפקטיביות של העשייה שלנו תמשיך
ותימדד במערכת ממוחשבת על מנת להכיר טוב יותר את תוצאות
העבודה בשטח.

אנו רוצים להודות מכל הלב לעובדים והמתנדבים המסורים של
עמותת עלם .אתם ,אשר נמצאים שם תמיד למען בני הנוער
והצעירים ,מקשיבים ומחבקים ,מעניקים להם כוחות אשר יאפשרו
להתגבר על הקשיים ,ונותנים להם תקווה לעתיד טוב יותר.

אנו מחויבים להמשיך לפעול באופן יזום לשינוי בחייהן של
האוכלוסיות עימן אנו עובדים ,לשינוי דעת הקהל בנושאים בהם אנו
עוסקים ולהשפעה על מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית .במסגרת

שלכם,

שלמה ינאי,
יו"ר

נאוה ברק,
נשיאה
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לפני  34שנה ריכזה אן ביאלקין בניו יורק קבוצת אנשים שחברו
לעובדים סוציאליים בישראל במטרה לספק מענה מקצועי לבני
הנוער בישראל הסובלים מהזנחה ומשוטטים ברחובות.
זו היתה ההתחלה של מה שהפך לעמותת עלם לנוער במצוקה
בישראל.

החופים וחיי הלילה .אחרים מטיילים באתרים ההיסטוריים ואתרי
הדת הרבים .מעטים מבחינים בנוער ובצעירים המסתתרים בצללים,
לעיתים מסתובבים ברחובות בלילה ,רבים מהם חסרי בית ומכורים
לסמים ולאלכוהול .נוער זה מתמודד עם בעיות של נטישה ,ניצול
מיני ואלימות קשה.

הקשר הדינאמי בין עלם ארה"ב לעלם ישראל התרחב במשך
השנים וכיום עלם היא עמותה עם  82תוכניות שונות ב41-
ערים ,המסייעת ל 20,000-בני נוער וצעירים מדי שנה ,כ9,000 -
מהם קיבלו סיוע באמצעות הרשת .עלם מסייעת למגוון רחב
של אוכלוסיות ,בהן חילונים וחרדים ,ערבים ובדואים ,סטרייטים
ולהט"בים וכן לבני נוער בני התרבויות השונות.

 280עובדי עלם ו 1,600-המתנדבים של עלם הם בעלי ידע וניסיון
מקצועי רב ,ופועלים על מנת להגיע לבני הנוער ,מעודדים ותומכים
בהם .בכל שנה אנו מקבלים השראה מסיפורי ההצלחה של בני
הנוער שהתמודדו בעבר עם מצבי הזנחה או נטישה ,ועכשיו מסיימים
תיכון ,מתגייסים לצבא או מפרנסים את עצמם בכבוד.
לצד סיפורי ההצלחה של בני הנוער ,רבים מהם עדין זקוקים לעזרה.
החזון שלנו הוא להגביר את יכולת הסיוע של עלם כדי לסייע להם
להיות אזרחים מן השורה.

עלם נמצאת היום במקום בעל השפעה על סדר היום הלאומי
וזוכה להערכה ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות.
כל אלו אפשריים בזכות התמיכה הרבה מהתורמים שלנו.
אן ואני מודות לכל אחד מכם על עבודה זו ,המצילה ומשנה חיים.

בעזרת תמיכה כספית רציפה ומתמשכת ,נוכל לעשות זאת.
תודה לתורמים שלנו על ההזדמנות שניתנה לנו לשנות חיי בני נוער
וצעירים ב 34-השנים האחרונות.”Off the street and on to life” ,

עלם מסייעת למצוקות שלעיתים רק מעטים מודעים להן.
מספר רב של מבקרים בישראל נהנים ממזג האוויר היפה,

בברכה,

ענבל דור קרבל,
מנכ"לית

אן ביאלקין,
מייסדת ויו"ר עלם USA
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לינור רובן,
נשיאת עלם USA

תוכן העניינים

אודות עלם
רצף הסיכון של בני הנוער בישראל
עיקרי הדוח השנתי
תחום מרכזי הנוער " -הפוך על הפוך"
 - Y elemמידע ,ייעוץ ותמיכה נפשית באינטרנט
התחום הרב תרבותי
תחום עבודת רחוב
תחום פגיעות מיניות
תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים
"דרך המלך"  -הכשרה תעסוקתית בשילוב חונכות אישית
"מחסות לעצמאות"  -תמיכה וליווי בוגרי רשות חסות הנוער
יוזמות תעסוקתיות
עצמאות בקהילה
תחום קצה ונערות
"הלב " ,"24ערים בלילה"  -פרוייקט למען בני נוער המעורבים בזנות
"מישהו לרוץ איתו" ו" -גלגל  -בית הידידות"  -שלטר
"בית אמיתי"  -מרכז לנערות וצעירות נפגעות אלימות מינית
עלם בחברה החרדית
הדרכה וניהול ידע
משאבי קהילה והתנדבות
מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
הערכה לתוצאות פעילות 2016
פריסה ארצית של פעילות עלם
מוסדות העמותה
תורמים ושותפים

אודות עלם
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הקליטה 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.

עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה
בישראל להיחלץ ממצבם ולמצוא את מקומם בחברה כבוגרים
וכאזרחים תורמים לעצמם ,למשפחתם ולחברה הישראלית.
עלם הוקמה בידי קבוצת אנשי ציבור מתנדבים ואנשי מקצוע מישראל
ומארה”ב ,ונרשמה כעמותה בשנת  .1983מאז התפתחה לארגון
ארצי ,המתמחה בזיהוי המצוקות המאפיינות את מציאות חייהם
של בני הנוער וצעירים בארץ ובפיתוח והפעלת מענים רלוונטיים
חדשניים להתמודדות עמן ,תוך התייחסות לצרכים הייחודיים
של קבוצות אוכלוסייה שונות.

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,
מצוינות ומקצועיות ,פתיחות ורגישות ,יזמות ,מעורבות קהילתית
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.

 20,000בני נוער בשנה
 1,600מתנדבים
 280עובדים
 82פרויקטים
למען בני נוער בסיכון
עשייה
שנות41
ישובים

מפגשים מהסוג האישי

בישראל חיים כיום כ 800-אלף בני נוער בגילאים  ,18-12כרבע
מהם חיים במצבי סיכון שונים .עלם משמשת עבורם כתובת
אמיתית ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבותם המחודשת בקהילה.
במהלך  2016פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים וכמו כן צעירים
בגילאים  ,26-18וקיימה קשר טיפולי רציף ומתמשך עם כ 20-אלף
בני נוער וצעירים.
בעמותת עלם עובדים כ 280-אנשי מקצוע מהשורה הראשונה
בתחומי הייעוץ והטיפול ,לצידם עוסקים במלאכה כ 1,600-מתנדבים.
עובדי עלם ומתנדביה יוצאים אל השטח ופוגשים את בני הנוער
במקומות בהם הם נמצאים :בבתי הספר ,בשעות אחר הצהריים
בקהילה ,ברשת האינטרנט ,בפעילויות שטח נקודתיות 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,
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רצף הסיכון של בני הנוער בישראל והמענים של עלם

סיכון קל
()15%

סיכון
ממשי
()10%

סיכון
גבוה
()4%

32,000

8,000

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

נוער
נורמטיבי
()70%

120,000

560,000

קשיים נורמטיביים
של גיל ההתבגרות

ממצאים עיקריים בדוח 2016

80,000

בסכנת
חיים
()1%

מרכזי הנוער -

- Y elem

אנג'ל -

ניידות "כתובת רחוב" -

מרכזי מידע ,תמיכה ויעוץ לנוער
המציעים שיח "בגובה העיניים"
עם אנשי צוות ומתנדבים,
סדנאות העשרה ומפגשים
חברתיים.

פורטל מידע ,ייעוץ ותמיכה נפשית
בכתובת www.yelem.org.il
אפשרויות לקבלת תמיכה:
יעוץ אנונימי "אחד על אחד" מאנשי
מקצוע מתנדבים ,פורום קבוצתי
ותמיכה במייל.

תכנית הפועלת לגישור על
הפערים הבין-דוריים בקהילות
מתרבויות שונות ,ולהעצמת
הקהילה לטובת
בני הנוער על ידי גיוס מתנדבים
בוגרים.

ניידות עלם פועלות בשעות הלילה
ופוגשות את בני הנוער במקום
שלהם ,ברחוב .צוותי הניידות
מספקים מענים מידיים בשטח,
שיחות אישיות וקבוצתיות.

מחסות לעצמאות -
תכנית ליווי אישית לצעירים אשר
סיימו את שהותם במעונות חסות
הנוער ויוצאים לחיים עצמאיים
בקהילה.

שלטר -
מקלט לינה לצעירות חסרות בית
בירושלים ,המספק לינת לילה
בטוחה ולא מותנית בדבר.

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

בחזרה לקהילה -

עצמאות בקהילה -

פרוייקט המסייע לבני נוער
מהחברה החרדית הנמצאים
במצבי סיכון ,כגון :נשירה
ממסגרות ,התנהגויות מסכנות
ועברייניות ,היעדר ארגז כלים
רלוונטי לכישורי חיים ועוד.

תכנית מעטפת לצעירים וצעירות
בסיכון המתנדבים בשירות
האזרחי לאומי.

מישהו לרוץ איתו
וגלגל-בית הידידות -

מרכזים לטיפול בקטינים
פוגעים מינית ובקרבנות
תקיפה מינית -

מרכזי יום לצעירים חסרי בית בין
הגילאים .26-18

המרכזים מספקים מענה לילדים
מתחת לגיל  ,12גיל האחריות
הפלילית ,וכן לקטינים בגילאי 18-
 12שאינם נמצאים בהליך פלילי.

בית אמיתי -
מרכז תמיכה וטיפול עבור נערות
וצעירות נפגעות אלימות מינית.

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

 19%מבני הנוער והצעירים שעלם פוגשת הינם חסרי בית או גרים
במסגרת חוץ ביתית ,חלקם ללא עורף משפחתי (סה"כ .)3,811
מתוכם  )909( 24%חסרי בית אשר לנים מדי לילה ברחוב ,ב"זולות" או
מסכּן כגון בית פוגע או אצל
בגנים ציבוריים )231( 6% .לנים במקום ַ
¨ ¨
אדם זר תמורת שירותי מין ("סידורי לינה נצלניים") )1,570( 41% .שוהים
במסגרות חוץ ביתיות של שירותי הרווחה כגון פנימיות ,משפחות אמנה
או מעונות חסות הנוער ,ו )1,101( 29% -גרים במקום לא קבוע וארעי.

•
•

 100%חיים בעוני )180( 74% .חוו אלימות או היו מעורבים
באלימות.
 )106( 15%מכלל הפונים למרכזים של עלם לצעירים חסרי בית
הינם מהחברה הערבית.
 )236( 30%מבני הנוער והצעירים הנמצאים על רצף הזנות
בעלם הינם מהחברה הערבית.

עלם שמה לה למטרה להרחיב את המענים עבור בני נוער בסיכון
בחברה הערבית ,לאור חוסר במענים מותאמים .בני נוער מהחברה
הערבית משולבים במגוון המענים של עלם:
  4מרכזי נוער "פינג'אן" בכפרים הבדואים בנגב. סניף טיפולי בשפרעם לקטינים פוגעים מינית וקורבנותאלימות מינית.
 שילוב בני נוער בתכניות עלם בערים מעורבות :ניידותהלילה ,תכניות לקטינים וצעירים בזנות; מרכזים לצעירים
חסרי בית; תכניות שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה.

במהלך השנתיים האחרונות עלם פועלת למציאת פיתרון לינה קבוע
עבור צעירים חסרי בית .צעירים המקבלים סיוע מעלם מעורבים
בפעילותנו הציבורית ,מגיעים באופן קבוע לדיונים בועדת המשנה
לטיפול בצעירים חסרי בית בכנסת ,ומשמיעים את קולם.
 5%מבני הנוער והצעירים המקבלים סיוע מעלם פגעו בעצמם
או ביצעו ניסיון אבדני (סה"כ   .)910
מתוכם 588 ,ביצעו פגיעה עצמית כגון חתכים ,כוויות ופציעות של
חלקי הגוף .על פי הממצאים ,פגיעות עצמיות ואובדנות שכיחות
הרבה יותר אצל בנות ( )623לעומת בנים (.)234

 787בני נוער וצעירים המקבלים סיוע מעלם נמצאים על
רצף הזנות.
 336מעורבים בזנות באופן מזדמן ו 451 -מעורבים בזנות באופן
קבוע .בנות מעורבות בזנות פי  3מבנים ( 550לעומת .)179
כמו כן  58טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות.

בתוך כך ,באתר התמיכה הנפשית והסיוע של עלם באינטרנט נרשמו
 9,000כניסות ,ומתוכן התקיימו  1,860התערבויות טיפוליות370 .
מבני הנוער שפנו ל Y elem -הביעו ביטויי דיכאון וחרדה.
מצב בני הנוער בחברה הערבית
 1,442בני נוער מהחברה הערבית קיבלו סיוע מעלם במהלך .2016
על פי נתוני העמותה:
• בקרב בני הנוער המקבלים סיוע ממרכזי "פינג'אן" בכפרים
הבדואים )242( 100% ,חיים במקום מגורים לא קבוע ומוסדר.

מעורבות בזנות הינה תופעה מורכבת לאיתור ולדיווח .קטינים רבים
מספקים שירותי מין תמורת אתנן ,אך אינם מודעים לכך שהם
מעורבים בזנות .אנו עדים להתגברות התופעה בה הזנות מתרחשת
בחדרי צ'ט באינטרנט ,בקבוצות פייסבוק סגורות ,ובאתרי היכרויות
תמימים לכאורה ,דבר המקשה מאוד על איתור הקטינים.

הלב  ,24/7ערים בלילה
ועלמה -
תכניות לבני נוער וצעירים
המעורבים בזנות ,שמטרתן
הפחתת נזק רגשי ופיזי ,מיצוי זכויות
ויציאה הדרגתית מעולם זה.

 - www.yelem.org.ilאתר תמיכה ,מידע ,וייעוץ עבור בני נוער
צילום :יאנה ,נערה ממרכז הנוער בנצרת עילית
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תחום מרכזי הנוער

תחום מרכזי הנוער

מנהל התחום :אמיר דלומי

במהלך  2016קיבלו מענה  5,178בני נוער
מתוכם  1,784פונים חדשים.

עלם מפעילה  23מרכזי מידע ,יעוץ ותמיכה לנוער .מרכזי הנוער
של עלם מאפשרים שיח "בגובה העיניים" של מתבגרים עם אנשי
מקצוע ומתנדבים ,וכן מפגשים חברתיים .הפעילות במרכזים כוללת
מפגשים קבוצתיים לייעוץ ותמיכה ,שיחות פרטניות ,סדנאות ומיזמי
התנדבות בהם לוקחים חלק בני הנוער .הצוות המקצועי פועל
בקשרי עבודה הדוקים עם השירותים השונים ברשות המקומית
לצורך היוועצות והפניית בני נוער להמשך ליווי וטיפול במידת הצורך.
לצד הפן הטיפולי -ייעוצי ,המרכזים מהווים עבור בני הנוער מסגרת
פנאי וחברה בטוחה ומיטיבה לשעות אחר הצהריים והערב .הם
מציעים מגוון התערבויות פרטניות וקבוצתיות המתבססות על
תחומי הפנאי של בני הנוער כאמצעי ליצירת קשר והתערבות
טיפולית .תחומי העניין הבולטים הינם חדרי מוסיקה ,סדנאות
צילום ואומנות ,שחמט ,גינות טיפוליות ,ספורט ,אתלטיקה וסדנאות
רכיבה על סוסים .מטרת הפעילויות להקנות לבני הנוער "שפה" לא
מילולית לביטוי רגשי ואמצעי לתיעול כוחות שליליים או הרסניים,
לאנרגיה יצירתית ובונה.

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

 23מרכזים ברחבי הארץ :קריית שמונה ,צפת ,נצרת
עילית ,קריית ים ,עכו ,כפר סבא ,נתניה ,תל אביב ,פתח
תקווה ,חולון ( 2מרכזי נוער ו"שלוק") ,לוד ,רחובות ,אשדוד,
שדרות ,קרית מלאכי ,קריית גת (שני מרכזי נוער) ,באר
שבע ,ישובי הפזורה הבדואית קסר א-סר ,ביר הדאג' ,אבו
קרינאת ואבו קווידר.

התפלגות לפי מגדר

בתחילת שנת  2016הוחלט בעלם על שינוי ארגוני במסגרתו יאוחדו
כל מרכזי הנוער בעמותה וכיום מפעילה עלם  23מרכזי מידע ,יעוץ
ותמיכה לנוער .למהלך איחוד המרכזים היו שותפים חברי הוועדות
המקצועיות בעלם ,אנשי הנהלה ועובדי שטח והוא כלל התייחסות
להיבטים של עבודת נוער ,צרכי האוכלוסיות השונות ,ניהול שותפויות,
הכשרת כוח אדם ומשאבי אנוש והתנדבות.התחום מפעיל כיום 5
מודלים מרכזיים של מרחבי פעילות לנוער:
•"הפוך על הפוך"  -מרכזים הממוקמים במרכזי ערים.
•"מגדלור"  -מרכזים שכונתיים.
•"פינג'אן" -מרכזי נוער בפזורה הבדואית.
•מרכזים לנוער ממשפחות חרדיות.
•"שלוק"-מרחב ייעוץ במרחב הבית ספרי.

כמות

נערים
נערות

42%

טרנסג'נדרים

1%

התפלגות לפי מוצא
כמות

קהל יעד
ישראלים וותיקים

54%

יוצאי חבר העמים

25%

יוצאי אתיופיה

5%

החברה הערבית

4%

יוצאי צרפת

1%

אחר

11%

צוות מרכז הנוער בשדרות

8

15-14

5%

18-16

43%

21-19

37%

26-22

6%

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד הקליטה והעלייה ,משרד החינוך ,משרד הבריאות ,משרד
הרווחה ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,חברת יוניליוור ישראל,
התכנית הלאומית  360לילדים ונוער בסיכון ,עיר ללא אלימות,
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,ג'וינט ישראל ,ביטוח
לאומי  -הקרן לילדים ונוער בסיכון והקרן למפעלים מיוחדים,
פרויקט שיקום שכונות והרשויות ,מוקדי קליטה ליוצאי אתיופיה,
הרשויות 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 ,באר שבע ,מ.א .נווה מדבר,
פתח תקווה ,רחובות ,קרית מלאכי ,לוד.

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

292

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

55

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

22

תכניות אחרות של עלם

78

מגמות משמעותיות

תורמים ושותפים

	•עליה בפניות בנושא מין ,מגדר ומיניות -השנה המשיכה
ביתר שאת מגמת העלייה בפניות של בני נוער בנושאי מין,
מגדר ומיניות ,בדגש על יחסים בין המינים ,חיזור ,פגיעות
מיניות ,זהות מינית ומגדרית .בני הנוער מוצאים במרכזים
כתובת לשתף ולהתייעץ בנושאים הללו שכה רלוונטיים לגיל
ולהתפתחות המינית מצד אחד ,ומצד שני הם מוצאים עצמם
מוצפים ומבולבלים בתוך מערכת של ציפיות חברתיות ומסרים
סותרים -מה לגיטימי להרגיש? כיצד נכון להתנהג ולהתבטא?

חברת יוניליוור ישראל ,קרן בוקסנבאום נטע ,פדרציית שיקגו,מגבית
קנדה ,קרן מקס ובסי בקל ,חברת מלכה עמית בע"מ ,ידידות טורונטו
בתמיכת קרן פרידברג ,הגר ואלדד פרחי ,הסוכנות היהודית-
שותפות ביחד ,קרן  ,EVקרן גרטנר ,קרן סובל ,קרן קלור ,צ'ק פוינט,
עמותת רוח טובה ,החברה להגנת הטבע ,מרכז הטניס עכו ,קיו אס
קי ,שטראוס ,תדיראן -טלקום ,סייבר ארק ,בזק.

הצלחות והישגים משמעותיים
•

•

רכיבה טיפולית בפינג’אן ביר הדאג

13-12

9%

שירות

פילוח ומאפייני קהל היעד

57%

כמות

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

 89עובדים 405 ,מתנדבים בוגרים ו 348 -בני נוער
מתנדבים.

קהל יעד

ומרחב לנערות ממשפחות חרדיות בעיר קרית גת .אנו עדים
לכך שנערות הנקלעות למצוקה ולסביבה מסכנת ומעוטת
הזדמנויות ,בשילוב עם חברה מסורתית דתית וסגורה ,זקוקות
למענה מותאם ורגיש תרבות בתוך קהילתן .מענים כאלה
כמעט ואינם קיימים ,וכאן החשיבות בפתיחתם.

פתיחת  4מרחבי פעילות בתוך בתי ספר -בהמשך לפיילוט
שנערך לתכנית "שלוק" בעיר חולון ,מענה המספק תמיכה,
יעוץ ,ליווי ותיווך במרחב בלתי פורמאלי בתוך בית הספר,
הורחבה התכנית לעיר אשדוד .במקביל החליט אגף הקרנות
של המוסד לביטוח לאומי לתמוך בפיתוח התכנית בשלושה
ישובים נוספים ,בהם תחל התכנית לפעול בתחילת  ,2017כולל
מימון לשלוש שנים ומחקר אשר ילווה את פיתוח מודל העבודה
של עלם במרחב הבית ספרי.
הרחבת העבודה עם נערות במגזר הבדואי והחרדי -בהתאם
למצפן הארגוני של עלם ,שמנו השנה דגש על עבודה
עם נערות בחברות מסורתיות ,מה שהוביל לפתיחת שני
פרויקטים לנערות בישובים הבדואים קסר א-סר ואבו קווידר

בני נוער ברדיו החברתי בשדרות

ביקור ח”כ איימן עודה במרכזי הנוער “פינג’אן”
בכפרים הבדואים בנגב

9

Y elem

Y elem

מנהל מקצועי :גולן ג'ורנו

מערך ייעוץ ,תמיכה נפשית והתערבויות עם נוער וצעירים ברשת

מערך ייעוץ ,תמיכה נפשית והתערבויות עם נוער וצעירים ברשת

בני נוער רבים הזקוקים לייעוץ ,להכוונה ,למידע ואף לטיפול ,מעדיפים
להימנע מהצורך להיחשף אישית ופונים דווקא לרשת האינטרנט
לקבלת סיוע ותמיכה באופן אנונימי ובלתי מתייג .אנשי הטיפול של
 Y elemנמצאים שם בשבילם.
פורטל  ,Y elemהפועל משנת  ,2004מספק מידע ,ייעוץ ותמיכה
נפשית למתבגרים במספר אופנים:
•חדרי ייעוץ וירטואליים  -מאוכלסים בתומכים -אנשי מקצוע מתנדבים
שעברו הכשרת יסוד ,ומציעים יעוץ אנונימי "אחד על אחד".
•פורום  -מדמה עבודה קבוצתית שמנוהלת על ידי איש מקצוע
מוסמך ,ומאפשר לבני הנוער להתייעץ ולשתף אחרים בחוויות
ובמצוקות שהם חווים.
•תמיכה במייל – המייל מאפשר להפנות שאלות לאנשי המקצוע
בכל שעות היממה.
•דף פייסבוק ואינסטגרם כמרחב התערבות  -בדף כ3,600 -
אוהדים ומותקנת בו מערכת צ'ט לתמיכה אונליין .דף הפייסבוק
מהווה זרוע יישוג ,פרסום ושיווק באמצעות קמפיינים ממוקדי
נושא פנייה ועוד.

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

 6עובדים ו 46-מתנדבים בתפקידי ייעוץ ותמיכה ,הדרכה,
טכנולוגיה וניו מדיה פעלו בשנה זו.

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר
כמות

נערות
טרנסג'נדרים

יוצאי צרפת

2%

החברה הערבית

1%

יוצאי אתיופיה

1%

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

123

תכניות אחרות של עלם

96

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

19

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

5

לקבלת סיוע פנו לאתר www.yelem.org.il

הצלחות והישגים משמעותיים
•

61%

יוצאי חבר העמים

9%

שירות

נערכו כ 3,810 -התערבויות טיפוליות שונות עם  1,934בני
נוער וצעירים בארבעת ממשקי המערך.

נערים

ישראלים וותיקים

87%

השנה השיק פורטל  Y elemצ'אט מקוון בשפה הצרפתית,
מיזם המשותף לעלם עם משרד העלייה והקליטה .הפרויקט,
שנולד בעקבות ריבוי פניות של בני נוער דוברי צרפתית ,כולל
ייעוץ ,הכוונה וטיפול בבני נוער עולים מצרפת ,שמעוניינים
לפנות דווקא לרשת האינטרנט לקבלת סיוע ותמיכה באופן
אנונימי ובלתי מתייג.

עלייה של  8%במספר הפונים בסיכום כל הממשקים וכן
עליה של כ 5% -בסך התערבויות במערך  -העלייה הינה
כתוצאה מכניסה גם אל שדה האינסטגראם כסביבת
יישוג של בני נוער וצעירים בסיכון והבנה מעמיקה יותר
בזכות מתנדבים בתחום והכשרות שהעשירו את הצוות.

בשל הגידול וההרחבה במספר ההתערבויות והפונים ,החל
המערך לקיים שני קורסי יסוד לייעוץ והתערבות עם נוער
וצעירים בסיכון ברשת ( בהיקף של  65ש"א ) בשנה.

פחות מ1% -

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

כמות

מתחת ל12 -

9%

14-12

13%

16-14

29%

18-16

32%

21-18

24%

מפעילי הצ'אט ,כולם דוברי צרפתית ברמת שפת אם ובוגרי
מקצועות טיפוליים ,עברו הכשרה ייעודית בנושא ,שכללה
היכרות עם מאפייני הקהילה שעלתה מצרפת ,התמודדות
חברי הקהילה עם העלייה ובייחוד עם הקשיים הרלוונטיים
לבני הנוער .על פי נתוני עלם לשנת  ,2015כ 41%-מהפונים היו
בני נוער שאינם ילידי הארץ ,דבר המעיד על הקושי המלווה
אוכלוסייה זו .מספר העולים מצרפת עולה מדי שנה ובשנת
 2015הגיעה ל 7,900-עולים לעומת  1,916עולים בשנת .2012

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

במהלך שנת .2016

39%

כמות

* בשל איפיוני התקשורת ברשת ,ברבים מן המקרים לא ניתן להעריך
את מוצאו של הפונה.

כ 9,000 -בני נוער וצעירים גלשו באתר Y elem

קהל יעד

תמיכה באינטרנט גם בצרפתית -
פרויקט משותף של עלם ומשרד העלייה והקליטה

שותפים
פורטל תפוז ,LivePerson ,צ'ק פוינט ,משרד הקליטה.

10

11

התחום הרב-תרבותי

התחום הרב-תרבותי

מנהלת התחום :ד"ר שמחה גתהון

 3תוכנית אנג'ל :רחובות ,פתח תקווה וקריית מלאכי.
 7תוכניות הוליסטיות :מגדלור עכו עתיקה ,ירושלים
(ונווה יעקב) ,חדרה (קלור ,גבעת אולגה ,בית אליעזר) ,בית
שמש (נרקיס ,זינמן).

החברה הישראלית מאופיינת בשונות תרבותית רבה ובקליטת עלייה
מאסיבית .בני הנוער בני התרבויות השונות נתקלים בקשיים רבים
החורגים מהקשיים הנורמטיביים של מתבגרים ותיקים ומוצאים
עצמם פעמים רבות ללא מענה מתאים למצוקותיהם .לאור הצורך
בהתייחסות טיפולית רגישת מוצא ותרבות ,פיתחה 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.

התפלגות לפי גיל

 21עובדים ,מתוכם  7עובדים של עלם ו 14 -עובדים
המועסקים ישירות על ידי רשויות מקומיות.

קהל יעד

כמות

14-12

36.3%

16-15

34.5%

18-17

26.7%

21-19

2.5%

•

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים
להמשך טיפול

פילוח ומאפייני קהל היעד

התחום הרב תרבותי בעלם מפעיל קשת מגוונת של תכניות ייחודיות
למתבגרים ומשפחותיהם יוצאי התרבויות השונות ,במטרה לסייע
בשילובם בחברה הישראלית ,תוך שמירה על ייחודם התרבותי
והבנת המצוקות הייחודיות להם .מוקדי הפעילות בתחום הינם:
• המשך פיתוח עבודה עם משפחות ובני נוער בסיכון יוצאי
אתיופיה ועידוד התנדבות.
• ליווי מקצועי וניהול ידע של תכניות אחרות בעלם.
• פיתוח תכניות ותורת הפעלה לנוער עולה מצרפת.
• הרחבה וביסוס של תחום הטיפול בנוער ערבי בסיכון.

•

שירות

התפלגות לפי מגדר

פיתוח פרויקט ארצי לעבודה
עם משפחות ובני הנוער יוצאי אתיופיה

מספר הפניות

קהל יעד

כמות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

102

נערים

74.1%

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

13

נערות

25.9%

תכניות אחרות של עלם

8

עמותת עלם יזמה את הפרויקט ופנתה למשרדים
הממשלתיים כדי לפתח תוכנית לעבודה עם
משפחות ובני נוער יוצאי אתיופיה .ביטוח לאומי נענה
לפניה והחל להפעיל את הפרויקט בשיתוף משרד
הרווחה וקליטה .כיום התוכנית מופעלת ב 6 -ישובי
וצפויה להתרחב במהלך  2017ל 4 -ישובים נוספים.
חשוב לציין כי לראשונה מתקיימת תוכנית בהקיף
כזה לעבודה עם משפחות של בני נוער ועם בני נוער
עצמם..

התפלגות לפי מוצא

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

 3תכניות "אנג'ל" פועלות במטרה לגשר על פערים בין-דוריים בין
בני הנוער להוריהם ,אשר לרב מתחזקים כתוצאה מתהליך ההגירה,
במטרה להעצים את הקהילה המקומית ,לטובת קידום צרכי בני
הנוער .התכנית מתרכזת בגיוס מתנדבים בוגרים בקרב הקהילה
ובהכשרתם להתנדבות עם בני הנוער ,הן במרחב הפתוח בשכונות
והן במרחבים הסגורים ,ב"מגדלורים" ובתוכניות אחרות.

מרכזי נוער הוליסטיים

מתן מענה מקצועי בעל רגישות תרבותית  -התחום מספק
מענה מקצועי ,הכשרתי והדרכתי בנושא העבודה הרב
תרבותית לארגונים שונים כגון רשות חסות הנוער ,שרות
מבחן ,פרקליטות המדינה ,מנהלי התוכניות הלאומיות ,מפקחי
שרות לנוער וצעירים וכפר הנוער יערים.
ליווי תהליך מיזוג של  6מגדלורים  -כחלק משינוי אירגוני
למיזוג כל מרכזי הנוער בעמותה ,התקיים תהליך ליווי של מיזוג
 6מגדלורים ברמה מקצועית וברמה מערכתית עד להשלמת
התהליך במחצית שנת  . 2016המיזוג נעשה בצורה מיטבית.

קהל יעד

כמות

יוצאי אתיופיה

68.3%

יוצאי חבר העמים

15.8%

ישראלים וותיקים

8.9%

החברה הערבית

7%

הצלחות והישגים משמעותיים
•

הגברת שיתופי הפעולה עם רשות חסות הנוער בנושא נוער
יוצא אתיופיה  -במסגרת שיתוף הפעולה המקצועי התקיימה
הכשרה לצוותי חסות הנוער בנושא עבודה עם נוער יוצא
אתיופיה ,החלה בניית מודל עבודה משולב בנושא עבודה עם
הורים יוצאי אתיופי ,חסות הנוער ועלם ב 3-יישובים :נתניה,
ראשון לציון ורחובות .התחום יעניק הובלה מקצועית של הקמת
 3קבוצות הורים בערים אלו.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד הקליטה והעלייה ,משרד החינוך ,משרד הבריאות ,משרד
הרווחה  -התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ,הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובאלכוהול ,מוקדי קליטה ליוצאי אתיופיה ,קידום
נוער ,יחידות לביקור סדיר ,שירות מבחן ,בתי ספר ,תנועות נוער
ורשויות מקומיות ,המנהל הקהילתי נווה יעקוב ,רשת המתנסים
בית שמש.

 7מרכזים ,הממוקמים על פי רוב בתוך השכונות במרחבים עירוניים
קיימים ,כגון מתנ"סים ומרכזים קהילתיים ,ומספקים מענים טיפוליים
לבני הנוער וסדנאות ייחודיות .עובדי התחום מעניקים ליווי מקצועי
להפעלתם.

תורמים ושותפים

 1,010בני נוער וצעירים קיבלו סיוע במהלך 2016

מתוכם  123בני נוער הופנו להמשך טיפול מהמרכזים
והתוכניות לשירותי נוער עירוניים וארציים.

.EV Fund

 170משפחות בני נוער קיבלו מגוון מענים ביניהם ייעוץ
פרטני ,עבודה קבוצתית ,תיווך לשירותים ,הכוונה וסנגור.

בעקבות מדיווחים על אפליה וגזענות
עלם פועלת לאורך כל השנים בנושא חיזוק הזהות התרבותית
של בני נוער יוצאי אתיופיה ומשפחותיהם ,בשיתוף עם הרשויות

שיתוף פעולה של תכנית אנג’ל עם הפקולטה לחקלאות ברחובות

12
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תחום עבודת רחוב

תחום עבודת רחוב

מנהל התחום :ד"ר רועי בן-מנחם

הניידות מותאמות לשמש בסיס למפגש אישי עם בני הנוער .הן
כוללות פינת ישיבה אינטימית ,שתייה חמה ,כיבוד קל ,דפי מידע,
אמצעי מניעה ועוד .צוות הניידת מורכב מאנשי מקצוע ומתנדבים,
אשר מעניקים לבני הנוער והצעירים סיוע תוך מפגש חם ופתוח
בגובה העיניים.

מדי לילה אלפי בני נוער וצעירים משוטטים בגנים ציבוריים ,כיכרות
ערים ,מרכזי בילוי ומקומות מסתור .רבים מהם נשרו ממסגרות
חינוכיות או טיפוליות .לעתים מדובר בבני נוער חסרי מעש או
מסגרות פנאי ,המוצאים ברחוב מקום להפגת השעמום .בהעדר
תמיכה וסיוע ,בני נוער אלה סובלים מהזנחה סביבתית ,חברתית
ונפשית ועלולים להידרדר לשימוש בסמים ובאלכוהול ולמעורבות
בפעילות הרסנית ופגיעה עצמית.

 11,505בני נוער קיבלו סיוע במהלך שנת .2016

"כאן ועכשיו אני רעבה ,תביא לי אוכל ,כי כאן ועכשיו אני
צריכה פלסטר ,כי כאן ועכשיו אני צריכה חיבוק ,כי כאן
ועכשיו אני צריכה אוזן קשבת .מחר מי יודע מה יקרה,
הניידת מגיעה פעם בשבוע ואתה לא יודע אם ואיך הוא
יחזור שבוע אחר כך .מה שאתה יכול לעשות זה כאן
ועכשיו ,והכי טוב שיש" (מעיין)19 ,

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר
כמות

קהל יעד
נערים

66%

נערות

33%

טרנסג'נדרים

1%

התפלגות לפי מוצא
 17ניידות פועלות ב 20-יישובים :חיפה ,עתלית ,נתניה,
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 ,צפת ,נשר ,הוד
השרון וכפר סבא.
בנוסף פועל פרויקט ציפורי לילה בהוד השרון ושני
פרויקטים נוספים של עבודת רחוב במשותף עם תחום
מרכזי הנוער בקריית גת ובכפר סבא.

ניידות "כתובת רחוב" של עלם פועלות משנת  .1996צוותי הניידות
פוגשים את בני הנוער במקום שלהם ,ברחוב ,בשעות הלילה
ומהווים בשבילם כתובת ומענה כמבוגרים משמעותיים .הצוותים
יוצרים קשר עם בני הנוער ,במטרה להנגיש עבורם את השירותים
וגורמי הטיפול המתאימים ,על-מנת שיחזרו למסלול חיים במסגרות
נורמטיביות תומכות.

כמות

קהל יעד
ישראלים וותיקים

60%

יוצאי חבר העמים

16%

יוצאי אתיופיה

15%

החברה הערבית

3%

יוצאי צרפת

1%

אחר

5%

התפלגות לפי גיל

 65עובדים ו 268 -מתנדבים.

קהל יעד

כמות

עד 12

3%

13-12

1%

15-14

5%

18-16

40%

21-19

37%

26-22

14%

מגמות משמעותיות
	•היעדר מקום מגורים קבוע ומיטיב לבני נוער -צוותי ניידות
"כתובת רחוב" פגשו השנה  370בני נוער אשר לנים ברחוב
מספר לילות רצופים ,לנים אצל גורם מדיח או מסכן או לנים
במקום מגורים לא קבוע ומוסדר 643 .בני נוער שפגשו הצוותים
גרים במסגרות חוץ ביתיות .בחלק מהמקרים מדובר על לינה
של לילה אחד או שנים בלבד מחוץ לבית ,ואצל אחרים מדובר
בתקופות ארוכות יותר .עבודת אנשי הרחוב כוללת בין השאר
גישור בין בני הנוער להוריהם וסיוע בהלנת חירום.
	•שימוש בסמים ואלכוהול באופן מזדמן וקבוע – על אף הגברת
האכיפה המשטרתית ,צוותי "כתובת רחוב" פגשו השנה אלפי
נערים אשר משתמשים בסמים ואלכוהול באופן מזדמן וקבוע.

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול
שירות

צוות ניידת הלילה באשדוד

14

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

944

תכניות אחרות של עלם

394

גיוס לצה”ל/שירות לאומי

221

התערבויות בשעת משבר

126

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

118

15

תחום עבודת רחוב

תחום עבודת רחוב

תורמים ושותפים
הקרן לידידות ,ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג ,צ'ק פוינט,
קרן אריסון ,קרן קרוליטו ,קרן שטיינהרט ,קרן קאהן ,אמדוקס ,הרב
לוי וירסברג ,ישראכרט.

צוות ובני נוער בניידת הלילה באופקים

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

הצלחות והישגים

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,
תחום נוער וצעירים בעיריות השונות ,התכנית הלאומית לטיפול
בילדים ונוער בסיכון; המשרד לביטחון פנים  -עיר ללא אלימות,
סיירות הורים; הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול; מציל"ה; היחידה
למעורבות חברתית  -מכללת ספיר ,התאחדות הסטודנטים.

	•עלייה משמעותית במספר בני הנוער והצעירים שפנו לסיוע
ברחוב כתוצאה מהרחבת המענים של עבודת הרחוב ,מעבר
לשעות הפעילות הליליות ,סייעו צוותי הרחוב ל 11,505 -בני
נוער ,לעומת  8,159אשתקד .מבין המענים שפותחו השנה:
פעילויות קבוצתיות מובנות כגון קבוצת נערות-אימהות,פוטותרפיה לנערות וטיפול בהתמכרויות.
ליווים אישיים הנעשים מעבר לשעות הלילה במטרה להעמיקאת הקשר ולהפנותם לגורם מתאים בקהילה.
סיבה נוספת לעלייה במספר היא הפנייה של בני נוער
המקבלים סיוע מניידות הלילה ,חברים ובני נוער אחרים
 תוצאה שמעידה על מידת הרלוונטיות של נוכחות מבוגרמשמעותי ברחוב עבור בני הנוער.
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תחום פגיעות מיניות

מיניות
תחוםפגיעות
תחום
עבודת רחוב

אתגר
"כתובת ד"ר
ניידותהתחום:
מנהלת
טליהעלם
רחוב" של

טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

תחום פגיעות מיניות כולל מרכזים לטיפול בקטינים בעלי התנהגויות
מיניות פוגעות וכן מספק טיפול לקורבנות תקיפה מינית .המרכזים
מטפלים בקטינים בני  18-5שפגעו או נפגעו מינית ובבני משפחותיהם.

קו סיוע וייעוץ בנושא פגיעות מיניות 03-6477898 -
תחום פגיעות מיניות מפעיל קו לסיוע ויעוץ לקהל הרחב ולאנשי
מקצוע .הקו מופעל על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מיוחדת
ומנוהל על ידי עובדת מקצועית של התחום.

הטיפול בפוגעים מינית בגילאים הצעירים הוא משמעותי ביותר.
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.

התפלגות הגילאים לגביהם התבקשה העזרה

העבודה בתחום מושתתת על בניית תכנית טיפולית המותאמת
לצרכים של כל מטופל .הטיפול מתבצע באופן פרטני ,קבוצתי,
משפחתי ,מודל משולב ,קצר טווח או ארוך טווח ותוך שימוש
בשיטות שונות לפי צרכי המטופל כגון :טיפול באמנויות ,טיפול
באמצעות בעלי חיים Play Therapy ,ועוד.
במהלך  2016טופלו  556קטינים ובני משפחותיהם.
תל אביב ,עפולה ,בית שאן ,יקנעם ,שפרעם (המשרת
את האוכלוסייה הערבית) ,טמרה ובני ברק (המשרת
את המגזר החרדי) .שלוחות בפנימיות בגבעת עדה
ובכרמיאל.

קהל יעד

כמות

מתחת לגיל 6

20.1%

8-6

12.8%

12-8

25.6%

15-12

18.3%

18-15

22.9%

אמהות

הפעלת  23קבוצות טיפוליות של שירות מבחן לנוער
ורשות חסות הנוער לבנים בגילאים  ,18-14שלוש מתוכן
במעונות נעולים (ירכא ,מצפה ים וגילעם).
 52עובדים ו 4 -מתנדבים.

הצלחות והישגים
במהלך השנה פעל התחום רבות להעברת ידע מקצועי וחינוכי
במסגרת ימי עיון והשתלמויות לצוותים ,קורס בנושא פוגעים מינית,
סדנאות לנוער ולצוותים חינוכיים טיפוליים .תשומת לב מיוחדת
ניתנה לעבודה בקהילות קטנות בהם הייתה פגיעה מינית וכן הושם
דגש על עבודה משולבת פוגעים ונפגעים.

תורמים ושותפים
חברת צ'ק פוינט.

התפלגות הפונים
קהל יעד

•רוב הפניות היו בהקשר להתנהגויות חמורות הקשורות
בקטגוריה של פגיעות ולא בזו של הטרדות  -פניות חמורות
כוללות חדירה ,פגיעה כשהקורבן ישן ,עירוב בעלי חיים ,פערי
גיל גדולים ועוד.

כמות
47%

אבות

21.8%

אנשי מקצוע

12.6%

בני נוער

6.7%

קרובי משפחה

4.2%

עובדי עלם

3.3%

אחרים

2.5%

* 11.7%מתוכם הזדהו כדתיים או חרדים.

מגמות משמעותיות
•מספר פניות גבוה לגבי ילדים מתחת לגיל  - 12נתון זה מסביר
כי הציבור מבין שיש בעיה גם לגבי ילדים קטנים המבטאים
התנהגות מינית שאינה הולמת .ניכרת עלייה במספר הפניות
בנושא ילדי גן ,כשאופי הפגיעות חמור יותר כגון שימוש בחפצים
ומין אוראלי.
•הפונים לקו תיארו בעיות אמיתיות ולא פנו באשר להתנהגויות
שנראו כנורמטיביות -הדבר מעיד על ההבנה הבסיסית של
הציבור "מתי זה נורמלי ומתי לא".
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תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

מנהלת התחום :תמי נחמיאס

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

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

"דרך המלך" -תכנית לליווי אישי והקניית
אופק תעסוקתי לנוער מנותק ועובר חוק

פילוח ומאפייני קהל היעד

שלהן והכנה וליווי פרטניים שמעניקים לנער את המוטיבציה
והכלים הנדרשים להצלחת התהליך ולשילוב במקום תעסוקה
המתאים לו וליכולותיו.

התפלגות לפי מגדר

תכנית "דרך המלך" החלה לפעול בשנת  2005ומסייעת לבני נוער
וצעירים בסיכון שנפלטו מהמסגרות הפורמאליות ועקב כך נמצאים
במצבי ניתוק שונים ,גלויים וסמויים או אשר נמצאים בסכנת נשירה
ממשית ובמצבי סיכון קשים כגון עבריינות ועבירה על החוק.
התכנית מציעה מעטפת מענים ,ביניהם מסלול ליווי אישי תומך עם
מתנדב בוגר ,שילוב במסגרות תעסוקתיות ובהכשרות מקצועיות,
הכנה לעולם התעסוקה הכוללת הקניית כלים וכישורי חיים ,תוכנית
לימודים והכשרה מקצועית .

קהל יעד

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
שירות מבחן לנוער ,אגף נוער צעירים וצעירות של משרד הרווחה,
קידום נוער ,עיריית ירושלים ,עיריית בני-ברק ,עיריית רמלה ,עיריית
מודיעין עילית ,מינהל קהילתי קרית מנחם ,עיריית פתח-תקווה.
הקרן לילדים ונוער בסיכון-ביטוח לאומי ,ארומה ,מקדונלד'ס ישראל.

כמות

נערים

57%

נערות

42%

טרנסג'נדרים

1%

תורמים ושותפים
חברת אדמה ,בזק ,קרן אמא ,פדרציית קנזס.

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

בבסיס התכנית עומדת ההנחה לפיה שילובם של בני נוער וצעירים
בהתנסויות מעשיות בהכשרות מקצועיות ובעולם התעסוקה ,ישפיע
לטובה על תחושת המסוגלות והביטחון העצמי שלהם ,כמו גם על
מעגלי חיים נוספים בהם הם נדרשים לקחת חלק ,כגון :משפחה,
חברה ,עבודה או מסגרת שירות החובה הצבאי .ההתנסויות
המעשיות בהכשרות ובעבודה בגיל ההתבגרות מהוות חוויה מעצבת
ומשמעותית ,באמצעותה נרכשים כלים הסתגלותיים ,הרגלי עבודה,
עמדות וערכים המגדילים את סיכויי ההצלחה של ההשתלבות
העתידית בשוק העבודה .לצד זאת ,התכנית שמה דגש על ליווי
אישי פרטני בתהליך השיקום ככלי להעלאת הדימוי העצמי ולבניית
אמון מחודש בסביבה ובקהילה.

כמות

ישראלים וותיקים

51%

יוצאי חבר העמים

21%

יוצאי אתיופיה

11%

החברה הערבית

10%

אחר

6%

יוצאי צרפת

1%

מבקשי מקלט

1%

התפלגות לפי גיל

התכנית מספקת מענה משלים לשירות המקצועי הטיפולי הניתן
כיום על ידי מוסדות המדינה .בני הנוער מופנים אל התכנית על
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
מיומנויות וכישורים ,העתידים לסייע בהסרת חסמים חברתיים,
ובהשתלבות מיטבית במערכות של תעסוקה שירות משמעותי
והשכלה.

קהל יעד

כמות

מתחת ל12-

0.5%

14-12

1%

16-14

14%

18-16

38%

הרחבת מודלים של הכשרה וחונכות
בתוך בית העסק

21-18

33%

26-21

13.5%

תכנית "דרך המלך" שמה לה למטרה להרחיב
את פעילותה במסגרת של מודלים המופעלים
בתוך בתי עסק .במהלך שנת  2016החלה התכנית
למפות ולאתר את השותפים הקיימים והשותפים
הפוטנציאליים להפעלת פרויקטים של הכשרות
מקצועיות בתוך בתי עסק ,השואפים לשלב את בוגרי
ההכשרה בתעסוקה .כמו-כן ,החלה התכנית במיפוי
ואיתור חברות וארגונים פוטנציאליים להפעלת
תכניות חונכות לנערים המגיעים לתוך בית העסק.
שותפות עם בתי עסק שמפעילים בתוכם הכשרות
מקצועיות או תכנית חונכויות מאפשרת לתת לנערים
והצעירים מעטפת מיטבית הנגזרת משותפות רחבה
יותר .אנו שואפים להמשיך במגמה בשנת 2017
ולהצליח לבסס את השותפויות הקיימות לצד בניית
שותפויות חדשות.

מגמות ותופעות חדשות
 500בני נוער וצעירים קיבלו סיוע במהלך .2016

	•עלייה בביקוש להכשרות מקצועיות פרטניות– השנה זיהינו
מעבר מבניית הכשרות מקצועיות קבוצתיות לשילוב פרטני של
בני נוער וצעירים במסגרת הכשרות קיימות במוסדות לימוד
מגוונים .במהלך בניית ההכשרות השונות ,מצאנו כי להכשרות
הפרטניות ערך ייחודי בפיתוחם של בני הנוער והצעירים לעבר
אופק תעסוקתי .הכשרה פרטנית מאפשרת יצירת תהליך
עומק אישי והתאמה אינדיווידואלית של הנער לתחום הנלמד,
זאת באמצעות בירור הנטיות התעסוקתיות של הנער ,דיוק

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

 14עובדים ו 200 -מתנדבים.
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כרזה שהכין קובי רוטנברג ,צעיר בתכנית דרך המלך ת”א,
במסגרת קורס עיצוב גרפי

סיום קורס בזק און ליין  -דרך המלך באר שבע

"יוזמות תעסוקתיות"

בני נוער ,צעירות וצעירים רבים מתקשים להשתלב במסגרות
פורמאליות ,נושרים ממוסדות חינוך או ממסגרות אחרות ומוצאים
עצמם במצבי ניתוק וסיכון .שילובם ביוזמות תעסוקתיות מאפשר
להם להפוך להיות חלק ממסגרת נורמטיבית ומאתגרת ,תוך למידה
מעשית ,התנסות בלקיחת אחריות והשתלבות בעולם העבודה.
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תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

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

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

במסגרת התוכנית שותפה עלם בעסקים חברתיים ,בהם עובדים
בני הנוער ,הצעירות והצעירים ומקבלים הכשרה מקצועית ,לצד ליווי
של עובדת סוציאלית אשר בונה בשיתוף עימם תכנית התערבות
אישית וקבוצתית.

תכנית הליווי כוללת:
•בניית תכנית אישית לחיים עצמאיים  -כ 4-חודשים לפני
שמסיים הצעיר את שהותו במעון ,נבנית לו יחד עם רכז המחוז
אליו הוא חוזר ,תכנית המשך לשילוב בקהילה.
•ליווי אישי ע"י מתנדב בקהילה  -מתנדב מלווה את הצעיר
למשך שנה לפחות ,פוגש אותו אחת לשבוע ,מייעץ ומסייע לו
בהשגת מטרותיו והשתלבותו בקהילה .המלווה מהווה דמות
בוגרת ומשמעותית להזדהות ושיתוף עבור הצעיר ,המשדרת כי
היא מאמינה בכוחותיו ומדברת אליו "בגובה העיניים".
•רכישת מיומנויות וכלים לניהול חיים עצמאיים  -הצעירים
נחשפים להתנסויות שונות וידע מקצועי ע"י מפגשים קבוצתיים
וליווי אישי במהלך השתלבותם במסלולי תעסוקה ,לימודים,
מגורים ,התנדבות ועוד.
•היכרות עם שירותים ומענים בקהילה  -במהלך התוכנית
מתנסה הצעיר ביצירת קשרים ,צריכת שירותים ויחד נרקמת
ונבנית רשת תמיכה כלכלית ,חברתית ורגשית אשר תהווה
קרקע לעצמאותו גם בתום התוכנית.

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

המעורבות בפרויקט מספקת לבני הנוער ,לצעירות ולצעירים
מסגרת שייכות משמעותית ,מחזקת את הדימוי העצמי שלהם,
ומאפשרת להם להתנסות במגוון מיומנויות כגון :מוסר עבודה ,ניהול
משא ומתן ,קבלת סמכות ,תקשורת בין אישית ,ניהול זמן וקבלת
החלטות .בני הנוער ,הצעירות והצעירים בונים את האמון בסביבתם
מחדש באמצעות יצירת קשר משמעותי עם אנשי הצוות המלווים
אותם בתוך העסקים השונים.

כמות

16-14

4%

18-16

72%

21-18

16%

26-21

8%

התפלגות הפניות לשירותים להמשך טיפול
שירות

 35בני נוער ,צעירים וצעירות קיבלו סיוע במהלך .2016

Coffee & Company

בית הקפה  Coffee & Companyנפתח במהלך  2011בבניין
הראשי של חברת  HPביהוד ומספק שירות לאלפי עובדי החברה.
בנוסף לעובדי מטבח מקצועיים ,מועסקים בבית הקפה בני נוער
במצבי סיכון מאזור יהוד ,אור יהודה והסביבה המקבלים במקום
הכשרה מעשית למקצועות המסעדנות.

מסעדת "ליליות" בתל אביב

מסעדת "ליליות" הינה מסעדת שף הפועלת משנת  2000במרכז
תל אביב ומעסיקה בני נוער בסיכון ,אשר עוברים הכשרה במקצוע
הטבחות ,ומקבלים ליווי אישי וקבוצתי תוך התאמה לצרכים
הייחודיים וליכולות של כל נער ונערה.

בית הקפה ,שסיים את פעילותו בסוף  ,2016הוקם ביוזמת חברת
 HPובשיתוף קרן דואליס ועמותת עלם ,המספקת את התמיכה
והליווי הטיפולי לבני הנוער אשר לוקחים בו חלק.

"ליליות" הינה יוזמה משותפת של קבוצת "ליליות" ,קרן דואליס
ועמותת עלם.

פילוח ומאפייני קהל היעד

מסעדת "מטעים" ,רמת הנדיב

מסעדת "מטעים" ,הינה מסעדה חלבית כשרה הפועלת משנת 2012
בלב שמורת הטבע של רמת הנדיב .המסעדה מעסיקה ומכשירה
בני נוער בסיכון תושבי האזור ,אשר מלווים לאורך התהליך באופן
אישי וקבוצתי ע"י עובדת מקצועית מטעם עלם .
במיזם שותפים קרן "יד הנדיב" ,קרן דואליס ועמותת עלם.

NAIL IT

כמות

נערים

62%

נערות

38%

התפלגות לפי מוצא

 NAIL ITהינו עסק חברתי לפדיקור ומניקור אקספרס ,המהווה
מקור פרנסה ,למידה ותמיכה טיפולית וחברתית לצעירות במצבי
סיכון ,תוך מתן כלים להתנהלות בעולם העבודה ,ליווי והעצמה
אישית .העסק מפעיל דוכן קבוע בקניון השרון בנתניה.

קהל יעד

 NAIL ITנהגתה ופותחה על ידי עמותת עלם ,והוקמה על ידי קרן
דואליס ,חברת סופרפארם ועמותת עלם .העסק פועל בשיתוף
פעולה עם כלל גורמי הרווחה בעיר נתניה ובאזור.
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שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

35

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

21

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

19

תכניות אחרות של עלם

5

 320צעירים וצעירות בוגרי מעונות חסות הנוער קיבלו
סיוע במהלך .2016

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

מחוזות דרום ,שפלה ,מרכז והשרון ,ירושלים והבקעה,
חברה ערבית צפון -ירושלים -דרום.

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

 9עובדים ו 40 -מתנדבים.

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

התפלגות לפי מגדר
קהל יעד

מספר הפניות

כמות

ישראלים וותיקים

68%

יוצאי חבר העמים

14%

החברה הערבית

4%

יוצאי אתיופיה

14%

תכנית "מחסות לעצמאות" פועלת משנת  2010במטרה להעניק
לנוער וצעירים בגילאי  ,24-16בוגרי מעונות רשות חסות הנוער,
הזדמנות לבנות ולנהל את חייהם בעצמאות ולקחת חלק משמעותי
בחברה כאזרחים יוצרים ותורמים.
מידי שנה ,בין  150ל 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
רגשית ופיזית אשר אירעו להם בטרם כניסתם למעונות החסות.
כמו כן רמת התמיכה הכלכלית ,הרגשית והחברתית בסביבה אליה
הם שבים נמוכה ועל פי רוב הם חסרים את המשאבים והכלים
הנדרשים להתמודדות עם תקופת המעבר ממסגרת עוטפת לחיים
עצמאיים.
תכנית "מחסות לעצמאות" מציעה מודל עבודה אישי וקבוצתי ארוך
טווח ,במסגרתו כל צעיר מלווה שנתיים על ידי רכז/ת התוכנית
ומתנדב/ת בישוב מגוריו.
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תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

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

פילוח ומאפייני קהל היעד

עליה במספר הצעירים
בוגרי מעונות החברה הערבית
המלווים במסגרת התכנית

התפלגות לפי מגדר
כמות

קהל יעד
נערים

66%

נערות

34%

בעקבות הקמתו של "פורום מעונות החברה הערבית"
בשנה שעברה ,גדל באופן משמעותי מספר הבוגרים
המלווים בחברה הערבית .כמו כן התרחב הליווי של בוגרי
חסות הנוער בחברה הערבית גם לירושלים ולדרום.
כחלק מהעמקת המענים ,התקיימו שני מחזורים של קורס
"ריהאן" – קורס מיומניות שפה והכנה לעולם העבודה.
בוגרי הקורס משתלבים בהכשרות מקצועיות ובמקומות
עבודה ההולמים את רצונתיהם וכישוריהם.

התפלגות לפי גיל
כמות

קהל יעד
18-16

10%

21-18

74%

26-21

16%

שותפים לפרוייקט

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

אגף תקון -רשות חסות הנוער,המשרד לשירותים חברתיים.

כמות

ישראלים וותיקים

60%

החברה הערבית

14%

יוצאי חבר העמים

13%

יוצאי אתיופיה

10%

יוצאי צרפת

2%

מבקשי מקלט

1%

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
לימודים והכשרה מקצועית – עמותת עלם  -תכנית "דרך המלך",
תוכנית המנטורינג  -מכללת ספיר ואוניברסיטת ת"א ,תוכנית
היל"ה  -קידום נוער ,מלגות קרן פסיפס להכשרה מקצועית ,מרכזי
ריהאן .קורסים של משרד העבודה.
צבא וגיוס – מערך איתן ,לשכות גיוס ,יחידת "מיטב" ,מכינות קדם
צבאיות לצעירים בסיכון ,עמותת "אחריי!" ,המרכז לחיילים בודדים
ע"ש מייקל לוין.
תעסוקה  -צל"ש ,אפיקים ,רשת קינג סטור ,שירות לאומי 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
ודיורית ,משרד הרווחה האגף לצעירות  -דירות מעבר ,עמותת החוט
המשולש ,הבית בשדה אליהו ,סיוע בשכר דירה משרד השיכון.
טיפול ורווחה  -האגף לצעירים וצעירות במשרד הרווחה ,תב"ן,
עמותת "אפשר" ,עמותת עלם  -המרכז לפוגעים מינית ,קידום נוער,
קשב לנוער ,מרכז תמר.
מיצוי זכויות – עמותת ידיד ,משרד השיכון ,מנהלת אגף להבטחת
הכנסה בביטוח הלאומי ,סל שיקום ,סיוע משפטי קידום נוער,
קליניקות משפטיות.
תרבות ופנאי   -מלגות לחדר כושר ,הכוונה לקורסי העשרה במ�ר
כזי צעירים ,תיאטרון המרתף.

מגמות ותופעות חדשות
	•עלייה במספר הצעירים והצעירות (בעלי פטור משירות צבאי)
המשתלבים כמתנדבים בשירות הלאומי -אזרחי כאלטרנטיבה
לשירות בצה"ל .מתוך כך ,עלייה במספר הצעירים המשרתים
בשירות הלאומי וזקוקים למענים בתחום הדיור (תקני השירות
הלאומי אינם כוללים מענה דיור).
	•עלייה במספר הצעירים המסיימים את שהותם במסגרות חסות
הנוער ,אשר בעברם רקע של עבירות מין .קיימת מורכבות רבה
בליווי צעירים אלה ,בשל העדר משאבים מותאמים בקהילה
אשר נכונים לקלוט אוכלוסיה זו (מעני דיור ,שירות לאומי וכו) ,
כמו גם העדר מימון לטיפול המשך לצעירים אלו ,הזקוקים על
פי רוב להמשך טיפול בקהילה.
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תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

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

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

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר

תוכנית 'עצמאות בקהילה' מיועדת לצעירות וצעירים במצבי סיכון
אשר בחרו להתנדב במסלולי השרות הלאומי-אזרחי.
עמותת עלם פועלת מזה כשנתיים כגוף מומחה אוכלוסייה,
בשותפות עם עמותת עמינדב ועמותת שלומית ובשנת  ,2016החלה
בשותפות גם עם האגודה להתנדבות .עלם מספקת מעטפת של
מענים מקצועיים המותאמים לאוכלוסיית היעד במהלך תקופת
השרות הלאומי-אזרחי.
השותפות הוקמה מתוך אמונה כי האלטרנטיבה לשרות אזרחי-
לאומי לאוכלוסיות מרקע של סיכון מהווה עבורם הזדמנות לשינוי
מסלול חיים עתידי .
תוכנית 'עצמאות בקהילה' שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות
להשלים את שנת ההתנדבות בתחושת הצלחה ,נתינה ומשמעות
וכן להקנות להם כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים אשר יבטיחו את
השתלבותם כאזרחים פעילים ותורמים עבור עצמם ועבור החברה
בה הם חיים.
תכנית זו מציעה מודל עבודה אישי וקבוצתי ,אשר במסגרתו כל
צעיר מלווה על ידי רכז מקצועי.

כמות

קהל יעד
נערים

19%

נערות

76%

טרנסג'נדרים/ות

5%

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

התוכנית כוללת:
•תכנית מעטפת אישית  -רכז מקצועי תומך ,המלווה את
הצעיר בהתמודדויות ובאתגרים הקשורים בהתנדבותו וברווחתו
הכללית .הצעיר מונחה ומלווה בתהליך בניית תמונת עתיד
אישית ,אשר מהווה עבורו בסיס להתפתחות אישית והשתלבות
עתידית מוצלחת בעולם התעסוקה ובתחומי חיים נוספים.
•תכנית מעטפת קבוצתית  -הצעירים לוקחים חלק במפגש
שבועי קבוצתי בהנחייה מקצועית מטעם עמותת עלם ורכזת
מטעם הגוף השותף (עמינדב/שלומית /האגודה להתנדבות).
הקבוצה מהווה מרחב להתנסות ,ללמידה ורכישת כישורי חיים
ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.

כמות

21-18

97%

26-21

3%

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

 256צעירים וצעירות הפועלים במסגרת  16קבוצות
לקחו חלק בתכנית המעטפת של עמותת עלם
והשותפים השונים.
באר שבע ,אשדוד ( 2קבוצות) ,ירושלים ( 2קבוצות),
תל אביב ( 4קבוצות) ,פתח תקווה ,חדרה ,חיפה ,טירת
הכרמל ,עפולה ,טבריה וצפת.
 3מנהלי תכניות ו 5-מנחות מקצועיות.
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תחום קצה ונערות

תחום קצה ונערות

מנהלת התחום :רעות גיא

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

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

התוכניות בתחום הקצה והנערות מספקות מענה לבני נוער ,צעירות
וצעירים הנמצאים בקצה רצף הסיכון .בני נוער וצעירים אלה לרוב
מנותקים ממערכות תמיכה משפחתיות ,חברתיות וטיפוליות.
מרביתם נאלצים לשרוד בעולם כשהם נטולי משאבים ,בשל מצבם
הנפשי והפיזי ,היסטוריית החיים שלהם ובשל גילם הצעיר .לרוב
מדובר באוכלוסיה אשר מודרת מהשיח המקצועי והציבורי ואינה
נראית או מוכרת לאדם מן הישוב.
בבסיס העבודה ניצבת השאיפה ליצור קשר עם צעירים וצעירות
אלו במטרה לסדוק ולו במעט ,את מעגל הניכור והניתוק שבו הם
חיים .בראש ובראשונה ,אנו שואפים לאפשר להם נראות והכרה.
כנגזרת של תפיסה זו ,פיתחנו עבודה המותאמת לצרכיה הייחודיים
של אוכלוסייה זאת .עבודה זו מושתתת על מספר עקרונות:
	•עבודת איתור לאוכלוסיות בקצה הרצף והתערבות במרחבים
ציבוריים בהתאמה לאופי האוכלוסייה :ברחוב ,במועדונים ,בזולות,
באינטרנט בזירות פתוחות וסגורות.
	•הפחתת נזק פיזי (מניעת מחלות ,מניעת מוות) ורגשי (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.

מטרת התוכניות 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-
 2001בתל אביב ,בשנת  2008הורחבה לחיפה וב 2012 -נחנכה
באילת .בשנת  2013הוקמה תכנית עלמה לנערות וצעירות בלבד.
בשנת  2015הורחבה תכנית ערים בלילה בתל אביב לתכנית
הוליסטית "הלב" אשר פועלת  .24/7כל התכניות פועלות בשותפות
משרד הרווחה -השירות למתבגרים צעירות וצעירים ,הרשויות
המקומיות והקרן לילדים ונוער בסיכון של ביטוח לאומי .בתכניות
ערים בלילה חיפה ובעלמה שותף גם המשרד לקליטת עליה.
 427בני נוער וצעירים בזנות קיבלו סיוע במהלך 2016
בתכניות היעודיות לנוער ,צעירות וצעירים בזנות
ועוד כ 110 -בשאר תכניות תחום קצה ונערות בעלם.
מתוכם 210 ,מתכנית "הלב."24/7 -
 125מתכנית "ערים בלילה" חיפה.
 36מתכנית "ערים בלילה" אילת.
 56מתכנית "עלמה" לנערות.
"הלב  18 "24/7עובדים ו 51 -מתנדבים.
"ערים בלילה" חיפה 3 :עובדים ו 17 -מתנדבים.
"ערים בלילה" אילת 2 :עובדים ו 9 -מתנדבים.
"עלמה" לנערות 4 :עובדים ו 15 -מתנדבים.

תוכניות לבני נוער ,צעירות וצעירים
המעורבים בזנות
"הלב  "24/7תל אביב" ,ערים בלילה" חיפה" ,ערים בלילה" אילת,
"עלמה"  -מרחב לנערות בלבד.
בני נוער המנוצלים מינית מסחרית על רצף הזנות ,מגיעים מכל
שכבות האוכלוסייה ,חלקם חיים בבית ומצויים במסגרת לימודים,
בעוד אחרים נמלטו מסביבה מתעללת וחיים בניתוק ממסגרת
משפחתית וחברתית .כך או כך ,הזנות מהווה עבורם אסטרטגיית
הישרדות.

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

קהל יעד
נערים

28.5%

27.2%

8.4%

נערות

55.4%

65.5%

91.6%

טרנסג'נדריות

16.1%

7.3%

עלמה
100%

התפלגות לפי מוצא
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

עלמה

קהל יעד
ישראלים ותיקים

55%

25.26%

61.6%

37.5%

יוצאי חבר העמים

2%

20.21%

19.4%

28.5

החברה הערבית

22%

38.39%

10.8%

1.7%

יוצאי אתיופיה

4%

5.5%

5.5%

26.7%

0.8%

יוצאי צרפת
מבקשי מקלט

2%

אחר

15%

3.2%

2.7%

5.6%

התפלגות לפי גיל
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

קהל יעד
16-14

1%

1.6%

ערים בלילה אילת

עלמה
48%

18-16

20%

18%

8.3%

7%

21-18

40.35%

36%

61.2%

9%

26-21

30.65%

34.4%

30.5%

31.5%

8%

10%

 26ומעלה

4.5%

הפניות להמשך טיפול
שירות

בשנים האחרונות אנו פוגשים בתופעת הזנות במגוון זירות החל
מזירות ברחוב ,בדירות דיסקרטיות ,מועדונים וברים ,סאונות ועוד.
זירה משמעותית נוספת היא רשת האינטרנט ,שם אנו עדים
להתגברות ממשית של התופעה ,בין אם בגלוי באתרי הסקס
ובין אם במרומז ברשתות החברתיות ,בפורומים וצ'טים ובאתרי
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.

הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

עלמה

שירותי רווחה שונים
ושירותי חינוך

95

88

13

5

גיוס לצה”ל/שירות לאומי

10

3

תעסוקה או
הכשרות מקצועיות

10

4

תכניות אחרות של עלם

10

הלב 24/7

26

27

5
3

6

תחום קצה ונערות

תחום קצה ונערות

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

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו בקרב
בני נוער ,צעירות וצעירים בזנות

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

לוינסקי; משמר החופים -חיפה; משרד הקליטה; משרד השיכון;
מתנ"סים; סנגוריה ציבורית; עיריית אילת; עיריית חיפה; עיריית תל
אביב-יפו; צה"ל; קידום נוער; שירות מבחן; שירותי בריאות הנפש;
שירות לאומי/בת עמי;שער מנשה; תכנית היל"ה; תכניות של
עמותת עלם.

•פעילות ב"חאמרות"  -במהלך השנה עשינו מאמצים להבין
ולמפות את זירת הקהילה האתיופית .קבלנו מידע כי בחאמרות,
מעין ברים/פאבים/בתי נרגילה בדרום תל אביב ,מתקיימת
פעילות זנות תמידית .כמו כן ,ידוע לנו שצעירות מהקהילה
האתיופית מבקרות שם .גבשנו צוות יחודי שיפעל בזירות
מורכבות אלו ,בשל העובדה שהן סגורות ובעלות מאפיינים
שפחות מוכרים לנו ,עד לקבלת תמונה מלאה על התופעה
ותכנון אסטרטגיה מותאמת לאיתור וטיפול.

התפלגות לפי מגדר
קהל יעד

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.

איתור נוער בזנות  -גם באינטרנט

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

צעירים חסרי בית משתמשים לרוב בסמים ו/או אלכוהול ,מנותקים
ממערכות תמיכה טיפוליות ,חברתיות ומשפחתיות וחיים ללא קורת
גג בטוחה ויציבה .רבים מהם משתמשים באסטרטגיות הישרדות
פיזיות ורגשיות הכוללות מעורבות בפלילים ,זנות והתמכרויות.
העבודה במרכזים וברחוב כוללת פעילות איתור ויצירת קשר עם
צעירים חסרי בית ,מתן סיוע הומניטארי ומענים בסיסיים הכוללים
מזון ,ביגוד ,מקלחת חמה ,ציוד רפואי ועוד ,המאפשרים מנוחה
והפוגה מהרחוב .בנוסף פועלים המרכזים לצמצום הנזקים ,שאורח
החיים ברחוב מסב לצעירים ומציעים בין השאר סיוע נפשי ,טיפול
רפואי ועזרה במיצוי זכויות .במקרים בהם קיימת מוטיבציה לשינוי,
ניתנת לצעירים אפשרות לקחת חלק בתהליך טיפולי שיקומי ארוך
טווח.

משרד הרווחה -אגף נוער וצעירים ,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; בית חולים יוספטל; בית חוסן;
בית מגל; בית אילה; דלת פתוחה; הבית ברחוב חיים; הבית של
סוזאן; הועד למחמה באיידס; הופכות את היוצרות; החצר הנשית;
היחידה טיפול בנערות; המחלקה לשיורתים חברתיים -יחידת עו"ס
נערה; אוניברסיטת חיפה -המרכז הבינתחומי; האגודה הלהט"בית
באוניברסיטת חיפה; המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית; הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול; יועצות בבתי ספר; משטרת ישראל;
מלכישוע; מעגל נשים; מקום אחר; מרפאת הפרסים; מרפאת
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נערות

58.5%

35.2%
2.1%

התפלגות לפי גיל
קהל יעד
ביקור ח”כ מירב בן ארי ,ראשת הועדה לטיפול בצעירים חסרי
בית ,במרכז “מישהו לרוץ איתו”

 339צעירות וצעירים קיבלו סיוע במהלך 2016
בתוכניות הייעודיות לחסרי בית ועוד כ 370 -בשאר
תכניות הקצה .מתוכם  187מ"מישהו לרוץ איתו".
 152מ"גלגל-בית הידידות" והמקלט לצעירות.

"מישהו לרוץ איתו" בתל אביב,
"גלגל  -בית הידידות" ו "שלטר" לצעירות
בירושלים
מרכז “מישהו לרוץ איתו” בתל אביב ומרכז “גלגל  -בית הידידות”
בירושלים המופעל בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים בעיריית
ירושלים ,פועלים משנת  2002ו 2003 -בהתאמה ,ומספקים מענה
לצעירים וצעירות חסרי בית בין הגילאים  ,26-18הנמצאים במצבי
סיכון ומצוקה קשים .לצד "גלגל-בית הידידות" פועל בירושלים מקלט
המספק לצעירות לינת לילה בטוחה .המקלט פתוח כל יום 365 ,ימים
בשנה בכל לילה בין השעות  22:00עד  10:00בבוקר .הצעירות יכולות
להגיע וללון במקלט ללא התניה במצבן ובמוטיבציה שלהן לשינוי.

נערים

41.5%

62.7%

טרנסג'נדרים/ות

תוכניות לצעירים חסרי בית

לאור ידע וניסיון מקצועי מצטבר ,החלטנו השנה
לשים זרקור על תופעת הזנות באינטרנט.
הגברנו את מאמצי האיתור והמיפוי דרך הרשתות
החברתיות ,אתרי הכרויות ,אפליקציות ,פורומים
וצאט'ים.
בנוסף יזמנו דיון מיוחד בוועדת המשנה למאבק
בסחר נשים ובזנות בנושא זנות באינטרנט ,ובו הצגנו
את שיטות האיתור ואת הממצאים שלנו.
הצגנו את נתוני הסקר הלאומי אשר מצא מעל
 700אתרים שמוכרים מין בישראל ולמעלה מ-
 100אפליקציות .בנוסף השתתפנו בכתבות בנושא
ופרסמנו מאמרי דיעה בכלי התקשורת השונים.

גלגל -
בית הידידות

מישהו לרוץ
איתו

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד
ישראלים וותיקים

67.7%

38.7%

יוצאי חבר העמים

8.5%

27.8%

החברה הערבית

11.8%

13.3%

יוצאי אתיופיה

1.3%

11.2%

יוצאי צרפת

1.9%

חסרי מעמד /
מבקשי מקלט

1.9%

3.2%

אחר

6.8%

5.8%

18-16

1.3%

11.2%

21-18

41.6%

19.7%

26-21

48%

51.5%

מעל גיל 26

8.5%

17.6%

שירות

פילוח ומאפייני קהל היעד

גלגל -
בית הידידות

16-14

0.6%

הפניות להמשך טיפול

"גלגל-בית הידידות"  5 -עובדים ו 32 -מתנדבים.
"מישהו לרוץ איתו"  5 -עובדים ו 35 -מתנדבים.
"שלטר" 4 -עובדות.

מישהו לרוץ
איתו

גלגל -
בית הידידות

מישהו לרוץ
איתו

29

גלגל -
בית הידידות

מישהו לרוץ
איתו

שירותי רווחה,
חינוך וסיוע

234

118

גיוס לצה”ל /
שירות לאומי

3

1

תעסוקה או
הכשרות מקצועיות

13

6

תחום קצה ונערות

תחום קצה ונערות

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

תכנית לנערות וצעירות,
נפגעות אלימות מינית

הכרה ממסדית בצורך למציאת
פתרונות הוליסטיים לצעירים חסרי בית

"בית אמיתי" בתל אביב

השנה המשכנו לייצר לחץ אצל קובעי המדיניות
בנוגע לשינוי במצבם של צעירים וצעירות חסרי בית
ופעלנו בשיתוף וועדת המשנה שהוקמה בראשות
ח"כ מירב בן ארי לצעירים וצעירות חסרי בית.
ערכנו מספר סיורים לחברי הוועדה והמשכנו
להשמיע קול בתקשורת .מאמצים אלו נשאו פרי
ובעיריית ירושלים הוחלט על הרחבת המענה
לצעירים וצעירות חסרי בית ,במסגרתו המקלט
לצעירות חסרות בית יעבור להפעלה מלאה ורציפה
 24/7במיזם משותף בין עמותת עלם לבין עיריית
ירושלים ומשרד הרווחה ,לצד מענה עירוני רצוף
שיוקם עבור צעירים חסרי בית בעיר.
כמו כן ,עיריית תל אביב עומדת לצאת במכרז להקמת
מקלטים לצעירים וצעירות חסרי בית .בחיפה פעלנו
רבות להעלאת הצורך הבוער לפתרון עבור צעירות
וצעירים חסרי בית בעיר.

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

 44נערות וצעירות קיבלו סיוע במהלך  2016בבית
אמיתי ועוד כ 355 -בני נוער ,צעירות וצעירים
שסבלו או סובלים בהווה מאלימות מינית בשאר
תכניות הקצה.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

 3נשות צוות ו 29 -מתנדבות.

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

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

פילוח ומאפייני קהל היעד

עשור ל"בית אמיתי"

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

כמות

18-16

9.2%

21-18

31.8%

26-21

59%

השנה ציינו עשר שנות פעילות בבית אמיתי באירוע
רב משתתפות ,אליו הוזמנו בוגרות הבית ,מתנדבות,
עובדות ושותפות מקצועיות אשר ליוו את המרכז
במהלך השנים" .בית אמיתי" הוקם על ידי קבוצת
נשים מתנדבות אשר מלוות אותו עד היום.
את האירוע אירחה בהתנדבות מסעדת "קלרו" בתל
אביב .במסמך שהגשנו למשרד הרווחה דווחנו על כ-
 100נערות וצעירות שפגשנו בעשור האחרון ,מחצית
מהן נפגעות גילוי עריות ,פגיעות קשות ומתמשכות
מגיל ילדות ,וכן העלנו את הצורך הבוער בהקמת
מסגרות כ"בית אמיתי" ברשויות מקומיות נוספות.
נתונים משמעותיים נוספים שעלו מהדו"ח 63% :אחוז
מהמטופלות בבית אמיתי סובלות מהפרעות אכילה,
חלקן עברו אשפוזים חוזרים במחלקות להפרעות
אכילה; מספר הסימפטומים נערה עולה באופן
משמעותי כאשר מדובר בריבוי פוגעים לעומת פוגע יחיד.

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

כמות

ישראלים ותיקים

90.9%

יוצאי חבר העמים

6.8%

אחר

2.3%

הפניות להמשך טיפול
כמות

שירות
שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

37
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3

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

9

הצלחות והישגים משמעותיים
	•מיפוי הפגיעות המיניות בכלל עלם  -החלנו בהליך מיפוי
הפגיעות המיניות בכלל הפרויקטים של עלם ,שמטרתו
לסייע לנו לקבל תמונת מצב מהימנה ולדחוף להקמת מענים
מותאמים לנערות וצעירות שנפגעו וממשיכות להיפגע מידי יום.
	•ליווי בוגרות הבית -זהו תחום עיסוק חדש יחסית שצובר תאוצה
ומתרחב ,וכולל כיום ליווי אישי של בוגרות כשנה מיום הסיום,
קבוצת בוגרות ,שיתוף הבוגרות באירועי קהילה כגון חגים,
אירוע עשר שנים ועוד .בנוסף המתנדבות מקבלות ליווי אישי
וקבוצתי מהצוות המקצועי של הבית.

תורמים ושותפים

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד הרווחה -אגף נוער וצעירים ,ביטוח לאומי; המרכז לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית; חדר  – 4בית חולים וולפסון; חלופה אישפוזית
– בית אלה; יועצות בתי ספר; משרד הרווחה -יחידות לנערה;
פרויקטים אחרים של עלם.

תורמים ושותפים

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

חוג ידידות הבית ,קרן זוהר -מעצבת גראפית.

30

31

מחלקת הדרכה וניהול ידע

עלם בחברה החרדית

מנהלת המחלקה :רלי קצב

מחלקת הדרכה וניהול ידע אמונה על פיתוח ידע מקצועי
בארגון ,הדרכה והכשרת עובדים ,המשגת הידע הארגוני
והנגשתו לכלל העובדים .כל אלו לצד ניהול תהליכי
מדידה והערכה לתוכניות השונות .כארגון שעובד עם
בני נוער וצעירות.ים במצבי סיכון למעלה מ 30 -שנה,
נצבר בעלם ידע רב בנושא ,אשר מתעדכן באופן יום
יומי ועל בסיסו אנו מציעים גם הכשרות חוץ ארגוניות.

בארבע השנים האחרונות מקיימת עמותת עלם פעילות בקרב בני
נוער ,צעירים וצעירות בסיכון מהחברה החרדית .רבים מבני נוער
אלו חווים קשיים במסגרת המשפחתית ויחסים טעונים עם הקהילה,
חוסר יציבות במסגרות חינוכיות ,עד כדי מצבי ניתוק מוחלטים.
אנו משתדלים להעניק לכל אחד ואחת מהם כלים בעזרתם יוכלו
להשתלב בחברה נורמטיבית ויוכלו לנהל חיים עצמאיים ומיטיבים.
העבודה בחברה החרדית מתקיימת בשיתוף פעולה עם עמותות
נוספות וישיבות ,בברכתם ועידודם של רבנים בקהילה .האפיונים
הספציפיים של החברה החרדית משפיעים על אופן העבודה בשטח,
הן מול העובדים והמתנדבים והן מול בני הנוער עצמם.

פעילות והישגים בשנה החולפת

 1,500בני נוער מהחברה החרדית קיבלו סיוע
במהלך  .2016כ 3,000-קיבלו סיוע מתחילת
הפעילות בחברה החרדית.

•תהליך למידה ארגוני בנושא הטמעת חשיבה
מגדרית) (Gender mainstreamingשכלל בין
השאר  3ימי מנהלים" .איזה מין שיח? -מיניות
בעבודת הנוער" -כנס עלם השנתי בשותפות
המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן
גוריון .בכנס לקחו חלק למעלה מ 500 -נשות
ואנשי מקצוע מכל הארץ.
•הטמעת תהליכי מדידה והערכה בארגון -בחינת
מטרות הפרויקטים והגדרה מעודכנת של התוצאות
הרצויות לתוכניות עלם השונות.
•מפגש עם מאות אנשי מקצוע מחוץ לעלם לטובת
הכשרות מקצועיות בנושאים מגוונים :עבודת רחוב,
מיניות ,עבודת נוער במרחבים בלתי פורמאליים,
עבודה עם בני נוער מעורבים בזנות ,עבודה
מותאמת לנערות ועוד.
•השתלמויות בנושא מיומנויות בהדרכה לעובדי עלם
בתפקידים רלוונטיים.
• 220שעות הדרכה חודשיות לכלל עובדי עלם הצד
בחינת הצרכים העולים מעבודת השטח ,מאפשרים
התפתחות מקצועית של עובדי העמותה ומענה
מותאם לנערות ולנערים בשטח.

צוות ניידת הלילה באלעד

פילוח ומאפייני קהל היעד

"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
בבני ברק ומודיעין עילית .השלוחה הטיפולית בבני ברק
לילדים בעלי התנהגויות מיניות פוגעות.

התפלגות לפי מגדר
כמות

קהל יעד
נערים

52%

נערות

48%

התפלגות לפי גיל

 16עובדים ו 59 -מתנדבים ,כולם חרדים.

כמות

קהל יעד
מתחת ל12-

2%

13-12

8%

15-14

56%

18-16

25%

21-19

9%

26-22

0.5%

הפניות להמשך טיפול
שירות

32

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

410

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

85
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68

תכניות אחרות של עלם

18

מנהלת מרכז הידע של עלם

| קרן כביר עו”ס | hach@elem.org.il

תכנית ההכשרות החדשה
של עמותת עלם

עמותת עלם הנה גוף ידע מקצועי מוביל בתחום הנוער והצעירים
בישראל.
כבר למעלה משלושים שנה שאנו מפתחים ,יוזמים ומקימים תכניות
מגוונות לבני נוער וצעירים/ות תוך יציאה לשטח וקריאת הצרכים
המשתנים של המתבגרים.
גופים שנעזרו והוכשרו
במרכז הידע של עלם:
צוות ההדרכה והפיתוח המקצועי של עמותת עלם,
עוסק בהעברת הידע הנצבר לגופים חיצוניים
באמצעות הכשרות ,הרצאות ,סדנאות והדרכות
במגוון תחומי תוכן .הצוות מלווה מקצועית יוזמות
מקומיות ופרויקטים לאומיים בתחום הנוער והצעירים.
ההכשרות המוצעות מתאימות לגופים ציבוריים,
רשויות מקומיות ומוסדות חינוכיים ,מוסדות
אקדמיים ,ארגונים חברתיים ,עמותות וקבוצות
לשינוי חברתי.
ההכשרות מותאמות לצורכי הארגון המזמין.
ניתן להזמין הכשרה חד פעמית בנושא ספציפי
לצד הכשרות ארוכות טווח.

ניהול ופיתוח תוכניות
בתחום עבודת הנוער
ייעוץ ,סיוע וליווי בהקמה ,בפיתוח
ובניהול של שירותים לנוער בקהילה,
בניית מודלים ייחודיים בתחום עבודת
הנוער ,וכן תמיכה והעשרה של תשתיות
קיימות.
עבודה מערכתית
הבניית שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים
ומקומיים ,גיוס משאבים ,ניהול התנדבות
ורתימת הקהילה ליצירת שינוי חברתי.
מנהלת מרכז הידע | קרן כביר עו"ס קלינית

hach@elem.org.il
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משרד הביטחון
משרד הרווחה
משרד הפנים
תנועת הצופים
מכללת בית ברל
תנועת בני עקיבא
"עיר ללא אלימות"
מגזר שלישי
פנימיות ומסגרות חוץ ביתיות

33

שנות ידע
לשירותכם

מיומנויות עבודה עם בני נוער וצעירים/ות
העמקה והעשרה בסוגיות הקשורות לעבודת
הנוער ,הדרכה והכשרה ביחס לתופעות חברתיות
ספציפיות )פגיעות מיניות ,זנות ,חסרות בית,
התמכרויות( :מיומנויות התערבות ייחודיות )עבודה
ברחוב ,ברשת ,במרחבים בלתי פורמליים(;
התייחסות מגדרית ורב תרבותית מובחנת.

משאבי קהילה והתנדבות

מנהלת התחום :לאה פריזנט אדלר

אחת ל 6 -שבועות ,כקבוצת למידה והעמקה בתחום ניהול
ההתנדבות .הפורומים אמונים על הטמעת נושאים חוצי ארגון
בתחום ההתנדבות כשפת הדרכה אחידה.
	•ימי עיון ולמידה מקצועית לכלל מתנדבי ועובדי תחום עבודת
רחוב ולמתנדבי תחום קצה ונערות.
	•שימור מתנדבים ,הכשרה והוקרה  -נמשך פורום מתנדבים
מובילים בתחום עבודת הרחוב לדו שיח משתף בין השטח
למנהלי התחום ,נערכו ערבי הוקרה לסיום שנה וחגים בכל
התכניות.
	•עריכת סקר על המניעים להתנדבות בעמותת עלם.
	•נערכה עבודת פרקטיקום במסלול סוציולוגיה של ארגונים על
ההתאמה בין חזון העמותה לניהול התנדבות בשטח.

עמותת עלם רואה את הטיפול בנוער בסיכון ובמצוקה כאחריות
של כלל החברה בישראל .לכן ,במקביל לשיתוף פעולה הדוק עם
מערכות הרווחה והחינוך והרשויות העירוניות ,משקיעה העמותה
מאמצים לרתום גם את הקהילה לשותפות אמיתית בעשייה
החברתית .תחום ההתנדבות עוסק בפיתוח ,גיוס משאבים והון
אנושי הן בקרב הקהילה המקומית למען בני הנוער בסיכון והן
ברמה הארצית.
במהלך  2016פעלו בעלם כ 1,600 -מתנדבים ,מתוכם
 300בני נוער ,ולצדם עשרות מתנדבים מהעולם העסקי
אשר הגיעו לפעילות חד פעמית מגוונת.

על ההתנדבות בעלם
מתנדבי שטח

משאבי קהילה והתנדבות

מנהלת התחום :לאה פריזנט אדלר

	•מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ במסגרת מחויבות
אישית והכשרות מעשיות לסטודנטים מחוגי עבודה סוציאלית
וקרימינולוגיה.
	•הקליניקה המשפטית לנוער של המרכז הבינתחומי בהרצליה-
שילוב  25סטודנטים בפרויקטים של העמותה.
	•הקליניקה הסוציו-משפטית לקידום ההגנה על נוער בסיכון
באוניברסיטת בר אילן  -שילוב סטודנטים מטעם הקליניקה
בפרויקטים של העמותה.
	•מילגות לימודים ממפעל הפיס הוענקו ל 20 -מתנדבי עלם.
	•עמותת רוח טובה שותפה פעילה כבכל שנה ביום המעשים הטובים.
	•חברת אמדוקס התורמת מדי שנה אכסניה וכיבוד לכנסים
מקצועיים של עלם בנושא התנדבות.

ערב הוקרה למתנדבי עבודת רחוב בחברת אמדוקס

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

	•מתנדבים בתוכניות ופרויקטים בשטח  -התנדבות בתפקידים
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.
	•התגייסות לאירועים חד פעמיים  -ימי התרמה וגיוס משאבים,
הרצאות ,פעילויות למען גורם שלישי עם בני הנוער ,שיפוץ
מבנים בהם מתקיימת פעילות של בני הנוער ועוד.
	•מתנדבים עסקיים  -עסקים וחברות למען הקהילה המתגייסים
לאירועים מיוחדים במהלך השנה ובתי עסק המעסיקים בני נוער.
	•מתנדבי חו"ל  -פעילים בארצות הברית ובאירופה לגיוס משאבים.

להתנדבותleah@elem.org.il :

עובדים מחברת יוניליוור ונערות ממרכזי הנוער בצפון מתכוננים
להנחיית סדנה משותפת בנושא דימוי הגוף

הוקרה למתנדבי עלם הפתח תקווה

מתנדבי מטה

התנדבות עסקים

	•הוועד המנהל וועדות המשנה( .ועדת כספים ,ועדה מקצועית ,ועדת
מחקר וועדת משאבי אנוש).
	•ועדת ההתנדבות – וועדה בראשותו של דר’ אהרן יורק וחברים
בה אנשי אקדמיה ,עובדי מטה ושטח וחברי הוועדה המקצועית,
הדנים בסוגיות פרקטיות וארגוניות בתחום ההתנדבות .אנשי
מקצוע המלווים את הצוות הבכיר בעמותה -יועצים ארגוניים,
מנהלי משאבי אנוש ,מדריכים ואנשי עסקים ,מתנדבי מטה
העוסקים בתרגום וסיוע בגיוס משאבים.

אנו רואים במעורבות של ארגונים עסקיים משמעות רבה עבורנו
ועבור הארגונים עצמם .הקשר עימם מתבטא דרך פעילויות הכוללות
ימי שיא לבני הנוער כמעסיקות של בני נוער במסגרת תחום תעסוקה
וליווי אישי ,מתן מלגות ,מנטורינג לחברי הנהלה בעמותה ,מתן מרחב
לכנסים ועוד .במהלך  2016נטלו חלק בפעילויות בין היתר החברות
יוניליוור  ,אדמה ,פוקס ,אמדוקס ,מפעל דורות ,wix ,משרד הביטחון,
טבע ,ביטוח ישיר ,בזק ,הולמס פלייס ,מלונות קראון פלאזה ,מלון קינג
דייויד ,מקדונלדס ותשלובת זארה.

הצלחות והישגים

תורמים ושותפים

	•העלאת מספר המתנדבים הקלאסיים שאינם מקבלים תמורה
חומרית ל 70% -מכלל מתנדבי העמותה.
	•מיצוב פורומים של רכזי התנדבות בכל תחום  -הפורומים
מודרכים על ידי רפרנטית לניהול התנדבות מכל תחום מקצועי

	•קרן אימפקט וקרן הישג –  80מילגאים משתי הקרנות שובצו
לעשייה בפרויקטים השונים בעמותה .סך השעות שנתרמו
לעמותה מטעמם עמד השנה על למעלה מ 6,000-שעות.
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גיוס משאבים USA

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה :עדי שמגר

•מבצע הדגל השנתי "בתים מבפנים" – בהובלת נשיאת
העמותה ,הגב' נאוה ברק .במהלך חדשני שיזמנו בשיתוף

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים בעלם מפתחת מקורות הכנסה
ומגייסת את המשאבים הדרושים לעבודה המתבצעת בשטח
למען בני נוער וצעירים בסיכון בכל רחבי הארץ .אנו גאים ומודים
לשותפינו ,התורמים ממיטב זמנם וכספם ,ובכך מאפשרים את
המשך קיום התכניות של עלם ,שנסקרו בהרחבה בדוח זה.

משרד הפרסום "גיתם  ,"BBDOהשתתפנו בתערוכת "בתים
מבפנים" בתל אביב ,ובה הוזמן הציבור לסייר ב"זולה"-
מבנה נטוש בו חיים חסרי בית ,ולפגוש באופן בלתי אמצעי
צעירים חסרי בית המקבלים סיוע מעלם .הסיור היה
לבין המבוקשים ביותר במסגרת התערוכה ואף הפקנו
ממנו תשדירים קצרים שפורסמו בטלוויזיה ובמרשתת.
הקמפיין בחסות של בנק הפועלים והקרן לידידות ,לווה בשיתוף
פעולה מרכזי עם קבוצת  FOXלמכירת דגלונים מנצנצים בחנויות
הקבוצה .בין יתר הגופים שהתגייסו למבצע נציין את חברת
פנגו +שאפשרה לנהגים לעגל את סכום החנייה לטובת עלם.
בשיאו של המבצע הוגש דוח הפעילות השנתי של העמותה
לכבוד נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין ,על ידי ראשי העמותה
ובני נוער של עלם.

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
תומכת בעמותת עלם למעלה מ 15-שנה ,מהווה שותף יציב וגב
תומך לפעילותה של עלם למען נוער במצבי סיכון ומצוקה קשים.
השנה הובלנו מספר אירועי גיוס כספים חדשניים:
•אירוע התרמה שנתי בסגנון  – TEDהשנה קיימנו ערב התרמה
שונה בנוף ערבי ההתרמה בישראל .תחת הכותרת "ערב מעורר
השראה" חשפנו בפני הקהל חמישה סיפורים מעוררי השראה
של אנשים שהתגברו על קשיים רבים בחייהם ונמצאים כיום
במקום של הצלחה .המציגים היו העיתונאית לוסי אהריש ,איש
העסקים נעם לניר ,הקומיקאי אלי פיניש שהופיע כדמות היתולית,
יעל קאהן ,בוגרת מרכז "בית אמיתי" של עלם לטיפול בנפגעות
תקיפה מינית וירון חנונה -בוגר מרכז הנוער של עלם בקרית
שמונה .עוד הופיעו באירוע האמנים ארקדי דוכין ורונה קינן.
במסגרת האירוע הוענק אות "יקיר עלם" לקבוצת פוקס ומר
הראל ויזל ,יו"ר ובעלים הקבוצה .קבוצת  FOXמלווה את עלם
במבצע ההתרמה השנתי של העמותה ב 6 -השנים האחרונות,
במסגרתו נמכרים דגלוני ישראל מנצנצים לדש הבגד במאות
חנויות הקבוצה.

סיור ב”זולה” במסגרת תערוכת “בתים מבפנים”
•עלם במרוץ הלילה של תל אביב  -מרוץ עלם התקיים זו
השנה השישית ,והפעם חברנו לעיריית תל אביב והשתתפנו
במרוץ הלילה הכולל כ 24 -אלף רצים מדי שנה .המקצה
השלישי במירוץ הוקדש לעמותת עלם והזניקה אותו נשיאת
עלם .בין המשתתפים במקצה היו קבוצות ריצה של חברות
עסקיות רבות התומכות בעלם וקבוצות בני נוער מהעמותה.
אנשי העסקים המתנדבים נדב גרינשפון ודוני אלרון סייעו
בארגון המרוץ וגיוס החסויות.

אנו שמחים לעדכן כי השנה האחרונה היתה מוצלחת מאוד עבור
עלם ארה"ב ,במהלכה הפצנו את בשורתה של עלם ותמכנו באלפי
בני נוער וצעירים בסיכון בישראל .במסגרת תכנית העבודה שלנו,
הגדלנו את מאגר הידידים ש עלם ארה"ב שעומד כעת על 15,822
אנשים ,ביניהם מנהיגי קהילות ,רבנים וגורמים נוספים בעלי עניין.
מאז  ,2014הגדלנו את מאגר הידידים פי חמש ואנו שומרים עימם
על קשר רציף.

עלם תציין  35שנים להווסדה ב ,2017-וחשוב לנו למצוא תורמים
חדשים שיסייעו לנו להמשיך בפעילות העמותה עוד שנים רבות.
קרוב ל 500-תורמים התווספו בלמאגר התרומים שלנו בשנתיים
האחרונות ,ותרומתם הנדיבה סיפקה לעלם ב 2016-יותר מרבע
מהתרומה השנתית.

בתמיכת ועדת יחסי הציבור והשיווק שלנו ,השקנו מחדש ניוזלטר
רבעוני אשר הודפס ונשלח לאלפי אנשים ולתורמים העיקריים של
עלם ארה"ב .התגובות לתכני הניוזלטר אודות פעילותה של עלם
בישראל היו נרגשות.
בנוסף ,הרחבנו משמעותית את נוכחותנו ברשתות החברתיות -
בפייסבוק ובטוויטר ,כולל תמונות וסרטוני אנימציה מקוריים וכן
השקנו בלוג חודשי אשר נכתב על ידי המנכ"ל שלנו והמתנדבים.
ניתן לצפות בבלוג באתר עלם ארה"ב .www.elem.org

שלמה ינאי מקבל אות הוקרה
בסוף  2016נפרדנו מרבי ד"ר אריק מ .לנקין ,אשר כיהן כמנכ"ל
עלם ארה"ב במשך שנתיים .הוא ומשפחתו עושים עלייה ועוברים
לישראל ב ,2017-ואנחנו מלאי הערכה למאמציו הרבים ופעילותו
לחיזוק עלם.

גיוס המשאבים לפרויקטים של עלם בישראל הינו נר לרגלינו.
תרומות נדיבות מהאנשים העומדים בראש הארגון וכמה ממקימיו
מהוות את מקור הכספים הגדול ביותר בגיוס המשאבים שלנו.
תמיכתם חשובה ואנו מלאי תודה .ערב הגאלה ""Ray of Hope
שקיימנו ב 15-ביוני  2016זכה להצלחה אדירה .מעל ל200-
משתתפים תמכו בפעילות עלם בישראל ,באירוע שהתקיים
ב Espace-במנהטן ,ובו הוענקו אותות הוקרה ליו"ר עלם ,שלמה
ינאי ולאיש העסקים והפעיל החברתי ,דוד שוגרמן .לרגל האירוע
הופקו שלושה סרטונים על בני הנוער ,הצוות המקצועי ומתנדבי
עלם ,אשר זכו לתשואות נרגשות מהקהל .נאוה ברק ,נשיאת עלם,
נאמה בערב הגאלה ואף קיימה שני מפגשי חשיפה ומידע על עלם
במנהטן ובטנפליי ,ניו ג'רסי .הזמר דיוויד ברוזה הופיע באירוע.

עלם ארה"ב מברכת את יגאל זיידנשטיין ,מגייס תרומות מוביל,
מנוסה וישראלי ,הנכנס לתפקיד המנכ"ל ואנו בטוחים בעתיד
עלם ארה"ב תחת הנהגתו המקצועית .יגאל להוט ומחויב לחיזוק
תמיכתם של יהודי ארה"ב בעלם .בשנים האחרונות סייע יגאל
לארגונים יהודים חשובים בארה"ב לעמוד ביעדיהם לגיוס כספים,
ואנו מצפים לאפיקים חדשים עבור עלם בהובלתו של יגאל .את יגאל
תלווה ליאורה אטיאס ,הממשיכה את עבודתה המסורה בעלם.
בהוקרה,
אן ביאלקין ,מייסדת-משותפת ויו"ר חבר המנהלים
לנור רובן  -נשיאה ,לורי גאסט  -סמנכ"לית ,קייטי בהרנס  -גיזברית
קוני רובין  -מזכ"לית  -עלם ארה"ב

עגלו את האגורות הקטנות
בקנייה בכרטיס אשראי
לטובת עלם

אנשי עסקים וחברות המעוניינים לתרום
ולקחת חלק בפעילותנו מוזמנים לפנות
לדוא"לadis@elem.org.il :
יעל קאהן בוגרת מרכז בית
אמיתי באירוע ההתרמה

לוסי אהריש
באירוע ההתרמה

חפשו אותנו גם ב-
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וב-

ד”ר רב מ.לנקין ,שלמה ינאי ,דוד שוגרמן ,לורי גאסט,
נאוה ברק ,אן ביאלקין ולינור רובין

דייויד ברוזה
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פריסה ארצית  -פעילות עמותת עלם

הערכה לתוצאות פעילות 2016

ניידות
ועבודת רחוב
4,872 = 11%

תכניות קצה
ופרויקטים מיוחדים
6,617 = 14%

תכניות בין ורב תרבותיות
2,420 = 5%

מרכזי מידע
6,359 = 14%

התנדבות וקהילה
316 = 1%
תעסוקה
והכשרות מקצועיות
3,473 = 8%

הוצאות

סה"כ 46,040

הדרכה וניהול ידע
1,008 = 2%

הוצאות כלליות,
גיוס תרומות ומימון
5,516 = 12%

טיפול בקטינים בעלי
התנהגות מינית פוגעת
4,093 = 9%
כספי עתודה
116 > 1%
שווי מתנדבים
11,250 = 24%
תרומות
6,922 = 15%

6

שווי עבודת מתנדבים
11,252 = 24%

6

קרנות
4,790 = 10%
עמותות
399 = 1%

הכנסות

סה"כ 46,040

עלם ארה"ב
1,717 = 4%
פרויקטים
1,248 = 3%
סניפים
660 = 1%
מוסדות ציבוריים אחרים
1,074 = 2%

משרדי ממשלה
9,097 = 20%

6
1
2
3
4
5

רשויות מקומיות
8,881 = 19%

6
7

5

ניידות לילה
מרכזי נוער
תוכניות קצה
תחום פגיעות מיניות
תכניות בתחום הרב תרבותי
תחום תעסוקה וליווי אישי
תכניות לנערות

* הנתונים אינם מבוקרים ומוצגים באלפי שקלים
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 2 6אל קסום
 1אופקים
 1אור יהודה
 3אילת
 1אלעד
 1 2אשדוד
 2 6באר שבע
 1בית"ר עילית
 4בית שאן
 1 5בית שמש
 4 6בני ברק
 1בת ים
 1הוד השרון
 6זכרון יעקב
 1חבל מודיעין
 5חדרה
 1 2 5חולון
 1 3 6חיפה
 6יהוד
 4יקנעם
 1 3 5ירושלים
 1 2כפר סבא
 1 5 6לוד
 1מודיעין עילית
 2 6נווה מדבר
 2נצרת עילית
 1נשר
 1 2 6נתניה
 5עכו
 4עפולה
 1עתלית
 1 3פתח תקווה
 1 2צפת
 2 6קרית גת
 2 6קרית ים
 5קרית מלאכי
 2קרית שמונה
 5רחובות
 1 6רמלה
 1 2שדרות
 4שפרעם
 1תל אביב  -יפו

מוסדות העמותה

חברי
הוועד המנהל
שלמה ינאי  -יו"ר
אן ביאלקין  -יו"ר עלם ארה"ב
לינור רובן -נשיאת עלם ארה"ב
פרופ' אמנון לזר
דליה נרקיס
טליה זאבי
ירון בלומנטל
ד"ר מרים גולן

חברי
וועדת כספים
עופר עזוז  -יו"ר
דוד ברודר
נדב גרינשפון
עדה רונן
יעקב חיימוביץ

תורמים ושותפים

נשיאת
העמותה
נדב גרינשפון
עופר עזוז
עלי וואקד
עדן פוקס
פראן כץ
מנחם שלגי
רחל שרביט

חברי
וועדת הביקורת
יוסף שטח  -יו"ר
אודי נבו
הראל כהן
מוטי מור
שמואל גלייזנר
יקי עטאר  -מבקר פנים

נאוה ברק

חברי
הוועדה המקצועית
פרופ' אמנון לזר  -יו"ר
ד"ר אהרן יורק
איילה שטינפלד  -כוחן
בוני ג'קובסון
ד"ר גילה אמיתי
חיותה שנבל
פרופ' יוחנן ווזנר
יחיאל ערן

חברי
וועדת משאבי אנוש

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

לינור רובן
ד"ר מרים גולן
פרופ' נתי רונאל
עדן פוקס
פרופ' ריקי סוויה
פרופ' שלמה רומי
שמואל חזון
זוהר חמו

ירון בלומנטל
דליה נרקיס
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קרן קרוליטו
הקרן לידידות
גברת ומר ורדה ובעז דותן
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה
ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג

Jeffrey A. Altman
Perrigo Foundation
The Emanuel & Riane Gruss Charitable Foundation
Gary Saltz Foundation, Inc.
Starr Foundation
Jack and Joan Saltz

אסם השקעות  -תרומת מוצרים בשווי
קרן קלד
קרן הזדמנות
מלכה עמית בע"מ
קרן בוקסנבאום נטע
בנק הפועלים-פועלים בקהילה

₪50,000 - ₪10,000

₪500,000 - ₪250,000

The Selma Ruben Foundation
Ira and Inge Rennert
₪250,000 - ₪100,000

גברת ומר אהובה ושלמה ינאי
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
יוניליוור ישראל
גברת ומר טליה וגד זאבי

EV FUND
Termcotank SA

עיגול לטובה  5,903מעגלים

Bialkin Family Foundation
Charitable Trust Under the Will of Louis Feil
Lenore Ruben

חברי
וועדת התנדבות
ד"ר אהרן יורק  -יו"ר
אוהד גירון
ליאורה ארנון
מרב לוי

מעל

₪500,000

פרופ' נתי רונאל
ענבר גלדמן
סיגל פרידמן

הסוכנות-שותפות ביחד-פדרציית שיקגו

₪100,000 - ₪50,000

איתוראן איתור ושליטה בע"מ
הידרופלן הנדסה בע"מ
קרן עזריאלי
מגבית קנדה
קרן מקס ובסי בקאל
מר מנחם שלגי
בנק מזרחי טפחות
קרן משפחת שטיינהרט בישראל
קרן גרצמן
קרן יהל ע"ש יהודה ליאון רקנאטי ז"ל
מועדון חבר צרכנות

גברת ומר נילי ואדי שלו
קרן קאהן
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
סומוטו ישראל
אדמה (מכתשים)
ישראכרט בע"מ
דן גבע חברת עורכי דין
גברת ומר יונה וחיים צח
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
אסם השקעות
שטיחי איתמר
ביטוח ישיר-איי.די.איי חברה לביטוח
גברת ומר ליטל ושחר ביטנר
מכשירי תנועה ומכוניות ( )2004בע"מ
נובל אנרג'י
א.ש.ת.י
קרן צדקה לזכר מייכור יעקב-חי ז"ל .הנאמן :יוסף בר-נתן
נכסי ארקין בע"מ
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
עמותת קרן אמא
ביגודB -גוד -רשת אופנה והנעלה לכל המשפחה
לידר שוקי הון
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
מר סבי מיונס
מר רוני דואק
אלדן תחבורה בע"מ
גברת ומר אסתר ואבינועם נאור
מר חנוך דוברת

Jewish Community Foundation San Diego Jewish Teen Foundation
JOYCELYN P NOVISSA
שיכון ובינוי
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תורמים ושותפים

Marc and Anita Abramowitz Family Fund
MIG Capital
Morgan Stanley & Co. LLC
Naomi Foundation
Yosefa and Craig Platt
Price Waterhouse Coopers
Daniel Sapadin & Rabbi Sara Sapadin
Schulte Roth & Zabel LLP
Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP
Walter and Elizabeth Stern
The Russell Berrie Foundation
Houston Jewish Community Foundation
George Klein
Yvonne Beyer
UJA Federation of NY
Robert Eichler

בין הגפנים בע"מ
אלטשולר שחם בע"מ
בריטיש ישראל היי טק (צפון) בע"מ

HSBC

אמדוקס
ברק קפיטל חיתום בע"מ
דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ
אלביט מערכות

Marks JCH Teen Philanthropy Board
מר ראובן פרנקנבורג
גברת ומר גילה ועמי לפידות
מקאן תל אביב בע"מ
חוויה הישראלית
מגדל חברה לביטוח
אמות השקעות בע"מ
הרצליה מדיקל סנטר
ויזה כאל
מבטח שמיר
מלונות דן בע"מ
מתן משקיעים בקהילה
גברת רעיה שטראוס
מר גיורא ירון
קבוצת כי"ל
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
סומך חייקין KPMG
הפדרצייה היהודית של קנזס

משרדי ממשלה

המוסד לביטוח 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

Joan and Sanford Weill
The Joseph H. Flom Foundation
Lore Brenauer
Connie Rubin & Carl Wisotsky
Edward Blank
Mark Bosswick
Carob Tree Fund
Lester Crown
.Goldman Sachs & Co
Jack & Anita Saltz Foundation
Joseph Alexander Foundation
Frances Katz
Lee Gottlieb Fund
Magda and Edward Bleier/Dana Foundation

רשויות מקומיות
אופקים
אילת
אלעד
אשדוד
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בית"ר עילית
בני ברק
בת-ים
הוד השרון
הרצליה
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תורמים ושותפים

זיכרון יעקב
חדרה
חולון
חיפה
יהוד
יקנעם
ירושלים
כפר סבא
לוד
מודיעין
מודיעין עילית
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
עתלית
פתח תקווה
צפת
קרית גת
קרית ים
קרית מלאכי
קרית שמונה
רחובות
רמלה
רעננה
שדרות
שפרעם
תל אביב  -יפו

שיתופי פעולה

קבוצת FOX
AMERICAN EAGLE
BILLABONG
Charles & Keith

FOX
FOX HOME
Laline
MANGO
The Children’s Place
אביבה לוינסון – מיזם בתים מבפנים
אדמה מכתשים
אוניברסיטת בן גוריון בנגב -המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר
אלביט מערכות בע"מ
אלי פיניש
אמדוקס ישראל בע"מ
אסם השקעות
ארומה אספרסו בר ישראל
ארקדי דוכין
בזק
בזק און ליין
ביטוח ישיר
ביכורי שדה
בתי קולנוע תיאטראות בע"מ
גוט מדיה
ג'ון ברייס
ג'וינט ישראל
גיתם BBDO
גלאי תקשורת
גלובוס גרופ
גלעד עדין-מדיה מחוץ לקופסא
הולמס פלייס
המרכז הבינתחומי APEI
הסוכנות היהודית
הקליניקה המשפטית  -אוניברסיטת בר אילן
הקליניקה המשפטית  -המרכז הבינתחומי הרצליה
טופ אודיו
יוניון מוטורס
יונייטד קינג
יוניליוור ישראל
יינות ברקן
יעל קאהן
ירון חנונה
כפיים אקטיב KPM
לוריאל ישראל
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תורמים ושותפים

לייב פרסון
לוסי אהריש
מועדון חבר צרכנות
מועדון כדורסל מכבי תל אביב
מיקי חיימוביץ'
מכללת ספיר  -היחידה למעורבות חברתית
מלון דיויד אינטרקונטיננטל
מלון יהודה
מלונות ישרוטל
מקדונלדס ישראל
מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית
מתן משקיעים בקהילה
סטימצקי
עיגול לטובה
ענת גורדין -סטודיו גורדין לעיצוב
פורטל תפוז
פיגמנט
פנגו+
ציונות 2000

תורמים ושותפים

קבוצת אפריקה ישראל
קבוצת עזריאלי
קבוצת כלל ביטוח
קרן משפחת ביסן
קרן אימפקט
קרן הישג
רוית אסף  -רשת בתי ספר בישראל לאיפור ומקצועות היופי
רועי בלנק  -סטודיו בלנקו לעיצוב גרפי
רונה קינן
שידורי קשת
תנובה
 HPישראל

yes

חברת אסם :תרומה קבועה לכל הפרויקטים בארץ

מבצע מכירת דגלונים ברשת חנויות קבוצת FOX
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דוכן עלם ביריד העמותות של בנק הפועלים
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שיתוף פעולה עם פנגו +ועיגול לטובה

הענקת אות יקיר עלם להראל ויזל ,מנכ”ל ובעלים קבוצת FOX

ענבל דור קרבל ,שלמה ינאי ונאוה ברק

בעז וורדה דותן

טליה וגד זאבי

שלמה ינאי ונאוה ברק מעניקים את דוח עלם  2015לנשיא המדינה ראובן ריבלין

שלמה ינאי ויוחנן לוקר

ביקור הועדה לזכויות הילד במרכז הלב 24/7
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קבוצת מרכז הנוער בקרית מלאכי במרוץ עלם

עומדים מימין :לינור רובן ,נשיאת עלם ארה”ב ,ירון בלומנטל ועופר
עזוז -חברי ועד מנהל ,ענבל דור קרבל .יושבים :שלמה ינאי ,הנשיא
ראובן ריבלין ונאוה ברק.

מרוץ עלם :נאוה ברק ,נדב גרינשפון -מיוזמי המרוץ
וחבר הועד המנהל וענבל דור קרבל

סדר פסח במרכז גלגל בית הידידות לצעירים חסרי בית
בהשתתפותו של מנכ”ל הקרן לידידות ג’ף קיי

עריכה :לירון שהם | עיצוב גרפי :רועי בלנק  -סטודיו בלנקו | צילום כריכה :רעות גיא
הגהה :לאה אדלר | תרגום :יסמין דשא

עלם  -העמותה לנוער במצבי סיכון

הירקון  35בני ברק | 5120423 ,טל' | 03-7686666 :פקס03-6470319 :
לפניות ולתרומות | elem@elem.org.il :אתר עלםwww.elem.org.il :

