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כמה מילים לפתיחה...

עמותת עלם ,מהעמותות הראשונות בישראל שקמו במטרה לסייע
לבני נוער בסיכון ,מציינת השנה  35שנים להקמתה ,ואנו נרגשים לציין
ביחד אתכם פרק זמן זה .העמותה הוקמה מתוך תחושת אחריות
חברתית לגורלם של בני נוער במצבי סיכון בישראל ,וב 35-שנותיה
הלכה וצמחה לכדי ארגון מוביל ,הפועל בחוד החנית של העשייה למען
בני נוער וצעירים 280 .עובדי עלם ו 2,000-מתנדבי העמותה פגשו בשנת
 2017מעל ל 21,000-בני נוער וצעירים ברחבי ישראל ,המתמודדים עם
רצף רחב של מצוקות .פעילות עלם לאורך השנים הולכת ומתרחבת,
והעשייה ,בהתאם ,רבה ומגוונת ,הן בתחומי הפעילות בהם פועלת
העמותה והן במגוון ובסוגי הפרויקטים שהעמותה מפעילה.

כמה מילים לפתיחה...

בשנה האחרונה עלה בראש השיח הציבורי נושא הפגיעות המיניות,
ובעלם התגברו הדיווחים על פגיעות מיניות בקרב נוער ,צעירים וצעירות.
נושא הפגיעות המיניות מהווה חלק חשוב בעבודת עלם ,ועיקר העשייה
היא בתוכנית ייחודית לנערות וצעירות שחוו אלימות מינית ממושכת
ובמרכזי טיפול לבני נוער נפגעים ופוגעים מינית.
ההשקעה במשאב האנושי בעמותה היא נדבך מרכזי וחשוב ביותר
בארגון .בשנה האחרונה ,הובלנו לראשונה תהליך רוחבי ומשתף לכלל
עובדי ומתנדבי העמותה לכתיבת קוד אתיקה ארגוני .קוד האתיקה
של עלם נכתב במטרה להגדיר ולהטמיע ערכים מנחים ואמות מידה
להתנהגות המצופה והראויה מעובדי ומתנדבי העמותה ,לאור המטרות
והערכים של הארגון.

במאי  ,2017בצעד משמעותי ומרגש פתחנו מרכז לצעירות חסרות בית
בירושלים ,אשר פועל  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע .המרכז
נפתח בשיתוף עם הקרן לידידות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ועיריית ירושלים ,כולם שותפים של עלם לדרך ולעשייה מזה
שנים רבות .עשייה רבה עוד לפנינו ,ובשנה הקרובה ייפתחו מרכזי 24/7
נוספים של העמותה בערים נוספות.

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 משרד הרווחה מתקיים השנה גם בפרויקטים רבים
נוספים בכל רחבי הארץ ובכל תחומי הפעילות שלנו – במרכזי הנוער,
בניידות ,בפרויקטים בתחום הקצה והנערות ,במרכזי הליווי האישי
והתעסוקה ,ועוד .אנו מודים למשרד הרווחה על שיתוף הפעולה ההדוק
והפורה לאורך השנים .כמו כן אנו מודים למשרדי ממשלה נוספים –
משרד החינוך ,הקליטה ,הבריאות ואחרים – על הסיוע והתמיכה.

בדוח שנתי זה ,המוגש לנשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין ,תמצאו
תופעות בולטות ומגמות מרכזיות בחיי בני נוער ,צעירים וצעירות
בישראל .כמו כן ,הדו"ח מרכז את כלל פעילות עלם בשנת  ,2017כולל
נתונים ומספרים של תחומי הפעילות השונים ,פריסה ארצית והוקרה
לשותפים ולתורמים.
בשנת  2017זכתה עלם בדירוג הגבוה ביותר בכל הפרמטרים ב"מידות",
גוף הבוחן ומדרג אפקטיביות בארגונים ללא כוונות רווח .אנו רוצים
להודות מכל הלב לעובדים ,לעובדות ,למתנדבים ולמתנדבות המסורים
שלנו ,שבזכותם זכינו בדירוג זה .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.

כבכל שנה מאז הקמתה של עלם ,אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף
הפעולה של עלם עם המגזר העסקי ,המאפשר 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.

חברים יקרים,
בשנת  2017ראינו עלייה ניכרת במספר בני הנוער והצעירים שעלם טיפלה בהם.
הדבר התאפשר הודות לנדיבותם של תומכינו ולמחויבות של מתנדבי ועובדי עלם
בישראל ובארה"ב .אנו מעריכים מאוד את תמיכתכם ואת העבודה הקשה ,אך
יודעים שזהו רק קצה הקרחון .היו לנו הצלחות רבות ,אך עבודה רבה עדיין ניצבת
לפנינו.
עלם מאמינה שכל בני הנוער הם "קרני אור של תקווה" לחברה ,דבר הנכון בעיקר
בישראל אשר נאבקת על קיומה כל השנים .עלם מסייעת לבני נוער בסיכון באופן
המקצועי ביותר ותוך חמלה רבה ,הן על-ידי הצוות שלנו ועל ידי  2,000המתנדבים
שלנו ,כולם מחויבים לשנה בעלם לפחות ,עוברים הכשרה מעמיקה וממושכת,
וזוכים לתמיכה מקצועית בעמותה" .מלאכי רחוב" אלו עוברים חוויות שיישארו
איתם לכל החיים.
עלם שמה דגש על יצירתיות בתכניות שהיא מפתחת .בשנת  ,2017העמותה
הפעילה מעל ל 80-תכניות ,כולן בעלות הרגישות הראוייה ,במטרה לתת מענה
לצרכים מהשטח .דוגמא בולטת אחת היא תכנית "שלוק" ,המספקת מרחבים
בלתי פורמאליים בתוך בתי ספר ,אשר מהווים עבור נערים ונערות מקום שבו ניתן
למצוא סמכות בוגרת ומשענת .תכנית חדשה זו מתבססת על מרכזי "הפוך על
הפוך" של עלם ,המעניקים מידע וייעוץ לנוער .ב"-שלוק" ו"הפוך על הפוך" בני נוער
מגיעים למקום בטוח בו הם מקבלים תמיכה וייעוץ .מרכזי "שלוק" גם מסייעים
לבני נוער במניעת נשירה מבתי הספר .כאן ,בארה"ב ,אנו גאים בד"ר שרלוט
פרנק מה McGraw Hill Education-אשר חברה בועד המנהל שלנו .ד"ר פרנק
ניאותה לשמחתנו לשמש כיו"ר הוועדה לנושא "שלוק" במטרה לגייס משאבים
למען תכנית זו.
אנו מודים לכם על הדרך שאתם עושים איתנו במסע זה ,במטרה להבטיח שעבור
בני נוער וצעירים בסיכון בישראל תמיד תהיה התמיכה שלנו ,ושנוכל לסייע להם
בדרכם מרצף הסיכון לחיים נורמטיביים.
בברכה,

שלכם,

שלמה ינאי ,יו"ר

נאוה ברק ,נשיאה
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ענבל דור קרבל ,מנכ"לית

אן ביאלקין,
מייסדת ויו"ר עלם USA

לינור רובן,
נשיאת עלם USA
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החברה .לכן ,במקביל לשיתוף פעולה הדוק עם מערכות הרווחה,
החינוך ,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.

 21,106בני נוער בשנה
 2,000מתנדבים
 280עובדים
 82פרויקטים
למען בני נוער בסיכון
עשייה
שנות42
ישובים

מפגשים מהסוג האישי

בישראל חיים כיום כ 800-אלף בני נוער בגילאים  ,12-18כרבע מהם
חיים במצבי סיכון שונים .עלם משמשת עבורם כתובת אמיתית
ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבותם המחודשת בקהילה .במהלך
 2017פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים וכמו כן צעירים בגילאים
 ,18-26וקיימה קשר טיפולי רציף ומתמשך עם מעל ל 21-אלף בני
נוער וצעירים.
בעמותת עלם עובדים כ 280-אנשי מקצוע מהשורה הראשונה
בתחומי הייעוץ והטיפול ,לצידם עוסקים במלאכה כ 2,000-מתנדבים.
עובדי עלם ומתנדביה יוצאים אל השטח ופוגשים את בני הנוער
במקומות בהם הם נמצאים :בבתי הספר ,בשעות אחר הצהריים
בקהילה ,באינטרנט ,בפעילויות שטח נקודתיות במהלך חופשות
הקיץ ,בפעילות לילית ברחובות ובמוקדי הבילוי.

פועלים לשינוי חברתי

אנו מאמינים כי הטיפול בנוער וצעירים בסיכון הוא באחריות כלל

4

5

ממצאים עיקריים בדוח 2017

בניתוח המגמות העיקריות העולות מהמפגש של עלם עם בני נוער
וצעירים והטיפול בהם לאורך שנת  ,2017הסקנו את הממצאים
הבאים:

בתכניות השונות שהעמותה מפעילה ,כגון:
• העמקת עבודת הליווי האישי הניתן לנוער ולצעירים בתוכניות השונות.
• בניית תוכניות קבוצתיות ותכנים התומכים ומעניקים כלים ליצירת
וחיזוק הקשרים החברתיים בחיי הנוער והצעירים.
• יצירת פלטפורמות טכנולוגיות המהוות בין השאר סיוע במקרים
של בדידות ,דרך פיתוחה של מערכת ניטור פרואקטיבי הסורקת
את הרשת ומאתרת בני נוער הסובלים ממצוקות באינטרנט,
במסגרת פעילות פרויקט עלם דיגיטל ,המוקם בימים אלה.

 33%מבני הנוער והצעירים דווחו כי הם חווים קשיים ביצירת
קשרים חברתיים וחשים בדידות (סה"כ  .)6,965מבין אלו שדיווחו
על קושי ביצירת קשרים חברתיים )4,040( 58% ,העידו שהם מרגישים
בודדים ו )2,925( 42%-דווחו על קשיים ביצירת קשרים חברתיים.
הקושי ביצירת הקשרים החברתיים ותחזוקתם ניכר בחסרונם של
כישורים חברתיים ומלווה בתחושת דיכאון .אנו מוצאים הלימה בין
השעות הרבות שבני הנוער מבלים מול מסכים ,במדיה וברשתות
חברתיות לבין הקושי ביצירת קשרים חברתיים משמעותיים או
ממושכים בעולם החברתי שמחוץ לרשת.

בני נוער וצעירים רבים חוו או חווים פגיעה מינית .בשנת ,2017
 )1,794( 8.5%מבני הנוער והצעירים דיווחו כי חוו פגיעה מינית,
עלייה משנת  ,2016אז דווחו  5%מבני הנוער והצעירים כי חוו
פגיעה מינית .יש לזכור כי אלו הנתונים המדווחים בלבד – לעומת
מקרים נוספים של פגיעות מיניות שאינם מדווחים .מבין אלו בעלם
שדיווחו בשנת  2017כי חוו פגיעה מינית 75% ,הן בנות 21.5% ,הם
בנים ,ו 3.5%-הם טרנסג'נדרים.

אתר  Y elemמאפשר תמיכה וסיוע לבני נוער ברשת ,תוך הנגשה
של שירותי טיפול המתאימים לבני נוער הסובלים בין השאר
מבדידות וקשיים חברתיים ,ובאמצעות האתר יכולים לצרוך שירותי
טיפול באנונימיות ,ומהמרחב הפרטי שלהם (הבית ,הטלפון הנייד
וכו') – בהלימה למצב בו הם נמצאים .בשנת  ,2017חלה עלייה
נכרת במספר הכניסות לאתר התמיכה הנפשית והסיוע של עלם
וכן גדילה בהיקף הטיפול ובסיוע של עלם במרחב הדיגיטלי.
במהלך השנה 2,239 ,בני נוער וצעירים פנו ל ,Y elem-עליה של
 16%במספר הפונים מ .2016-כמו כן במהלך השנה נערכו 4,126
התערבויות טיפוליות ב( Y elem -בצ'אט ,בפורומים ועוד) ,עליה של
 8%מסך ההתערבויות ב .2016-מבין הפניות ל 19% ,Y elem -מבני
הנוער והצעירים פנו לפורטל בנושא דיכאון וחרדה 15% ,בנושא
פגיעה עצמית ואובדנות ,ו 12%-בנושאים הקשורים לזוגיות ויחסים
חברתיים.

בשנת  ,2017כ 495( 12%-מתוך  )4,126מהפניות ל Y elem-היו
בנושא פגיעות מיניות ,כך שרבים הם בני הנוער ,הצעירים והצעירות
הרואים במענה באמצעות הרשת מקור לסיוע ותמיכה בנושא
הפגיעות המיניות.

ממצאים עיקריים בדוח 2017

מסוכנות ,החל בצריכת אלכוהול וסמים ועד לאלימות ופגיעות מיניות
המתקיימות במהלך מסיבות אלה.

פרויקט "בית אמיתי" של עלם מהווה קהילה טיפולית לנערות
וצעירות שחוו אלימות מינית ממושכת בילדותן או בנערותן ואף
בהווה .המרכז ממוקם בתל אביב ומספק מסגרת תומכת ומעצימה
לנערות וצעירות בגילאי  14-26מכל חלקי הארץ ,וייחודו בכך
שהשירות הניתן בו הוא ללא תשלום ,ללא המתנה ,ומשלב הן טיפול
קבוצתי והן טיפול פרטני על-ידי צוות מקצועי של עובדות ומתנדבות.
ב"בית אמיתי" קיבלו  40נערות וצעירות סיוע במהלך שנת .2017
כמו כן ,בשנת  2017עלם קידמה תכניות חדשות לאוכלוסיות ייחודיות
של נפגעי ונפגעות אלימות מינית ,כגון בנים ונערות צעירות ,במטרה
לפתח עבור אוכלוסיות אלה מענים ייעודיים במסגרת "בית אמיתי".

אנו צופים כי תופעה זו תלך ותקח חלק חשוב בעבודה עם בני נוער
וצעירים בסיכון בשנים הקרובות .כמו כן ,לרשתות החברתיות חלק
חשוב בהפצת ופרסום המסיבות במרחבים הפרטיים בווטסאפ,
בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות ,דבר המגדיל מאוד את מספר
המשתתפים ומרחיב את מגוון גילאי המשתתפים באירועים אלה,
כולל בני נוער צעירים שלוקחים חלק במסיבות.
פרויקט "אנשים טובים" של עלם עוסק באיתור ומתן סיוע נפשי
ראשוני לבני נוער וצעירים במסיבות טבע ,הנמצאים במהלכו של
משבר בעקבות צריכת חומרים פסיכו אקטיביים .הפרויקט העניק
טיפול לכ 200-מקרי חירום בשנה האחרונה ,ובמהלכם של טיפולי
חירום אלה עלו וצפו סוגיות רבות הנוגעות לטראומות על רקע
פגיעות מיניות בקרב בני נוער וצעירים וכן על רקע השירות הצבאי
בקרב צעירים.

בשנת  2017עלם זיהתה בקרב בני הנוער את ההתגברות של
תופעה חדשה  -השכרת מרחבים פרטיים למסיבות ואירועים
כתופעה מגבירת סיכון :בני נוער אשר מתארגנים באופן עצמאי
לשכירת מרחבים פרטיים למסיבות ואירועים לשם עריכת מסיבות
המתקיימות ללא כל הפרעה או התערבות של גורמים חיצוניים.
היעדר הפיקוח של מבוגר אחראי במקום מגביר התנהגויות

נושא הפגיעות המיניות מהווה חלק חשוב בעבודת עלם ,והתגברות
התופעה והגדילה בדיווחים על כך רק מעצימה את חשיבות הצורך
במענה קבוע ,מעמיק ונכון לנושא .עיקר ההתמקדות בפגיעות
מיניות מתקיימת הן במענה לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית והן
בטיפול בפוגעים מינית.
בשנת  717 ,2017בני נוער וצעירים בכלל הפרויקטים של
עלם דווחו כפוגעים מינית .מבין אלו בעלם שדווחו בשנת 2017
כפוגעים מינית 92.5% ,הם בנים 6% ,הן בנות ,וקצת יותר מ1%-
הם טרנסג'נדרים .במהלך השנה ,עלם טיפלה במסגרת התכנית
לטיפול בקטינים פוגעים מינית ב 706-נערים ונערות שפגעו
מינית ,ולעיתים גם בבני משפחותיהם שהיו שותפים לטיפול .תחום
הפגיעות המיניות בעלם כולל מרכזים לטיפול בקטינים בעלי
התנהגויות מיניות פוגעות וכן מספק טיפול לקורבנות תקיפה
מינית .העבודה בתחום מתקיימת באמצעות טיפול פרטני ,קבוצתי,
משפחתי ומודלים נוספים .בשנת  2017ניתן היה להבחין בשתי
מגמות עיקריות בתחום זה:
• עלייה במספר הילדים הצעירים בטיפול ,כולל ילדים בגיל הרך.
• קיומה של תופעת הפגיעות במשפחה ,כגון פגיעות מסבים,
פגיעות בין אחים ,ריבוי פגיעות במשפחות גדולות ועוד.

במסגרת הקושי הניכר בקרב בני נוער וצעירים ביצירת קשרים
חברתיים ,חשוב לבחון גם את הנתונים בנוגע לאובדנות ופגיעה
עצמית בקרבם 844 .מבני הנוער והצעירים בעלם ביצעו ניסיון אובדני
או פגעו בעצמם בשנת  .2017ניתן לראות כי ברצף הסיכוני ,ככל
שמצבי הסיכון גבוהים יותר (פגיעות מיניות ,חסרות בית ,מעורבות
בזנות) ,כך גם עולה אחוז האובדנות והפגיעה העצמית .בקרב בני
הנוער בקצה רצף הסיכון שעלם פוגשת ,כ 31%-מהמטופלים חוו
ניסיונות אובדנות.
עלם מודעת לנושא הקושי ביצירת קשרים חברתיים ורואה בו
תופעה מרכזית בחיי בני הנוער והצעירים בימינו ,המשפיעה על
מכלול של תחומים בחייהם – ושאליה מתלווים מצבי סיכון נוספים.
העמותה פועלת ללמידת הנושא לעומק ולמתן מענים מתאימים
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תחום מרכזי הנוער

רצף הסיכון של בני הנוער בישראל והמענים של עלם

בסכנת
חיים
()1%

עלם מפעילה  25מרכזי נוער ברחבי הארץ .מרכזי הנוער מהווים
כתובת פתוחה המספקת מגוון שירותי מידע ,ייעוץ ,תמיכה והכוונה
לבני נוער בהתאם לצרכיהם .הצוותים במרכזי הנוער מייצרים
קשרים אישיים ארוכי טווח עם הנערים והנערות ומובילים תהליכי
שינוי .בנוסף מתקיימים במרכזים קבוצות ,סדנאות וערבי שיא.
תחום מרכזי הנוער מפעיל כיום חמישה מודלים מרכזיים של מרחבי
פעילות לנוער:
•"הפוך על הפוך"  -מרכזים הממוקמים במרכזי ערים.
•"מגדלור"  -מרכזים שכונתיים.
•"פינג'אן" -מרכזי נוער בחברה הבדואית.
•"איפכא"  -מרכזים לנוער ממשפחות חרדיות.
•"שלוק" -מרחבי ייעוץ בתוך בתי ספר.

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

מנהלת התחום :אירית אלוני

80,000

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר
קהל יעד

מרכזי הנוער -

- Y elem

מחסות לעצמאות -

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

פורטל המספק מידע ,ייעוץ
ותמיכה נפשית למתבגרים
באמצעות צ'אטים אישיים ,פורומים
קבוצתיים ,תמיכה במייל ורשתות
חברתיות.

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

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

הפוך על הפוך -

www.yelem.org.il

מרכזי נוער הממוקמים
במרכזי ערים.

מגדלור -
מרכזי נוער שכונתיים.

פינג'אן -
מרכזי נוער בחברה הבדואית.

איפכא -
חרדיות.
החרדית.
ממשפחות
לנוער בחברה
מרכזי נוער
מרכזים

שלוק -
מרחבי ייעוץ בתוך בתי ספר.

עצמאות בקהילה -
תכנית מעטפת לצעירים וצעירות
בסיכון המתנדבים בשירות
האזרחי לאומי.

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

נערות

41%

טרנסג'נדרים

1%

קהל יעד

 25מרכזי נוער ברחבי הארץ :קריית שמונה (שני מרכזי
נוער) ,צפת ,נצרת עילית ,קריית ים ,עכו ,נתניה ,תל אביב,
פתח תקווה ,חולון (שלושה מרכזי נוער) ,לוד ,רחובות,
אשדוד ,שדרות ,קריית מלאכי ,קריית גת (שני מרכזי
נוער) ,באר שבע ,יישובי החברה הבדואית קסר א-סר,
ביר הדאג' ,אבו קרינאת (שני מרכזי נוער) ואבו קווידר.

כמות

ישראלים וותיקים

45%

יוצאי חבר העמים

23%

יוצאי אתיופיה

13%

החברה הערבית

11%

יוצאי צרפת

4%

אחר

4%

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

יוזמות תעסוקתיות -
פיתוח וקידום עסקים חברתיים
למען בני נוער ,צעירים וצעירות
במצבי סיכון בשיתוף עם קרן
דואליס.

נערים

58%

התפלגות לפי מוצא

במהלך שנת  5,321 ,2017בני נוער קיבלו מענה במרכזי
הנוער.

ניידות "כתובת רחוב" -

כמות

13-12
 84עובדים 403 ,מתנדבים בוגרים ו 342 -בני נוער
מתנדבים.

כמות
10%

15-14

22%

מישהו לרוץ איתו
וגלגל-בית הידידות -

18-16

53%

מרכזים לטיפול בקטינים
פוגעים מינית ובקורבנות
תקיפה מינית -

21-19

14%

תכניות לצעירים וצעירות
חסרי בית.

26-22

מרכזים לטיפול בקטינים בעלי
התנהגויות מיניות פוגעות וכן
לטיפול בקורבנות תקיפה מינית.

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

הלב ,24/7
ערים בלילה ועלמה -

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

תכניות לבני נוער ,צעירות וצעירים
המעורבים בזנות.

שירות

נוער
בני נוער
עבור בני
וייעוץ עבור
מידע ,וייעוץ
תמיכה ,מידע,
אתר תמיכה,
 -- www.yelem.org.ilאתר
www.yelem.org.il
צוות הפוך תל אביב

8

1%
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מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

479

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

150

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

150

תכניות אחרות של עלם

53

תחום מרכזי הנוער

•עלייה 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 וזהות
מינית ומגדרית .מצד אחד ,בני הנוער מוצאים במרכזים של עלם
כתובת דרכה ניתן לשתף ולהתייעץ בנושאים הללו ,שכה רלוונטיים
לגיל ולהתפתחות המינית ,ומצד שני הם מוצאים את עצמם
מוצפים ומבולבלים בתוך מערכת של ציפיות חברתיות ומסרים
סותרים  -מה לגיטימי להרגיש? כיצד נכון להתנהג ולהתבטא? וכו'.
חשוב לציין שקיים קשר ישיר בין כלל גורמי הסיכון שצוינו לעיל
(אלימות ,צריכה חומרים ,בדידות ופגיעות מיניות) .על פי רוב ,גורמי
הסיכון אינם עומדים לבדם ,אלא מעלים את הסיכון להתנהגויות
סיכוניות אחרות ,או שהם מקצינים את מידת הסיכון והפגיעה.
לצערנו ,נראה כי השימוש הנרחב ברשתות החברתיות מעצים
אף הוא את הפגיעה ואת משך הזמן שלה.
•עלייה בתחושת הארעיות בחברה הבדואית  -בנוסף לגורמי
הסיכון שעליהם דובר עד כה ,בחברה הבדואית ניכרת עליה
בתחושת הארעיות הפיזית ,תחושת האיום על קורת הגג ,קושי
כלכלי ועוני .כתוצאה מכך ,ניכרת עליה באלימות בתוך המשפחה
ובקרב בני הנוער.

מגדלור לוד

מגמות משמעותיות
•עלייה בצריכת חומרים ממכרים (אלכוהול וסמים)  -השנה
נראתה עלייה בצריכת אלכוהול וסמים בקרב הנערים והנערות
במרכזי הנוער ,כאשר חלקם של החומרים לא מוכרים ורמת
הסיכון שלהם אינה ידועה .כמו כן ,נמצאה ירידה בגיל הצריכה,
שהחלה כבר מגילאי  .13-14במקביל ,הייתה עלייה בצריכת
חומרים שאיננה במסגרת חברתית ,ובמשך ימות השבוע ולא רק
בסופי השבוע ,דבר המעיד על נטייה להתמכרות.
•עלייה באלימות  -הצוותים במרכזי הנוער היו עדים בשנת 2017
לדפוסי התנהגות וחשיבה אלימים ,הכוללים אלימות קשה ואף
עבריינית (שימוש בנשק ,סכינים ,אגרופנים וכדומה) ,אלימות
קבוצתית (הנעשית בחבורות) ואלימות ברשת .ניכר כי בני הנוער
משתתפים במשחקים חברתיים אלימים ,הן בפועל והן ברשתות
החברתיות ,משחקים הכוללים פגיעה באחרים ובעצמם.
•עלייה בתחושת הבדידות  -בשנת  2017בא לידי ביטוי הקושי
בקרב בני הנוער ביצירת קשרים חברתיים ותחזוקתם ,הניכר בין
השאר בחסרונם של כלים חברתיים בקרב הנערים והנערות,
ובתחושת דכדוך המתבטאת בבדידות פיזית ורגשית .בני נוער
מספרים על כך שהם לבד ,והתחושה היא שהקשרים הנוצרים אינם
משמעותיים ואינם מתמשכים .בנוסף ,ניכר כי בני נוער רבים מבלים
שעות ארוכות מול המסכים ,במגוון רחב של רשתות חברתיות
ואתרי מדיה ,שלא תמיד מותאמים לגילם ואשר תכניהם לא מיטיבים
ואף מסכנים אותם .קיימת הלימה בין ההתמכרות למדיה ולרשתות
החברתיות לבין תחושת הבדידות והקושי ביצירת קשרים חברתיים
ושימורם ,כמו גם להתגברות הדכדוך והדיכאון ולירידה בתחושת
הערך והדימוי העצמי ,אלמנטים שלעיתים מובילים לפגיעה עצמית.

הצלחות והישגים משמעותיים

תחום מרכזי הנוער

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

משמעותיים ,במרחב הבית ספרי ובשעות הלימודים .מרכזי
"שלוק" מאופיינים בעבודה משולבת עם צוות בית הספר ועם
מתנדבים בקהילה המקומית ,ביישובים בהם מופעלים המרכזים.
בשנת  2017עלם פתחה שלושה מרחבי "שלוק" חדשים ,בקריית
גת ,קריית שמונה ונווה מדבר (בחברה הבדואית) ,במימון הקרן
למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח הלאומי .שלושת המרכזים
החדשים פועלים בהצלחה ליצירת מרחבים בלתי פורמאליים
לנוער בתוך בתי הספר בערים הללו ,תוך סיוע במניעת הנשירה
של נערים ונערות מהמסגרות הפורמאליות.
•התמקצעות והעמקה בקבוצות תהליכיות  -בכל מרכזי הנוער
נעשתה התמקצעות והעמקה משמעותית ,המותאמת לתחומי
העניין ולצרכים של בני הנוער ,במסגרת קבוצות תהליכיות
ארוכות טווח ,כגון :תיאטרון ,צילום ,רכיבה טיפולית ,גלישה ,אומנות,
התנדבות ,מוזיקה ,ספורט ואתלטיקה ,כתיבה יוצרת ,הכנה לחיים
עצמאיים ,תזונה ,מיניות בריאה ,ומניעת שימוש בסמים ואלכוהול.
•העברת מרכזים לרשויות  -שני מרכזי נוער הועברו בהצלחה
להמשך הפעלה ופעילות לרשויות מקומיות ,אחד בבאר שבע
והשני בכפר סבא .המרכזים הועברו לרשויות לאחר למעלה מ51-
שנים של פעילות מוצלחת ,חשובה ומשמעותית על-ידי צוותי עלם.
עלם העניקה וממשיכה להעניק למרכזים אלו ליווי צמוד במטרה
לסייע לתהליך העברה חלק ומקצועי.

ביטוח לאומי  -הקרן לילדים ונוער בסיכון והקרן למפעלים מיוחדים,
ג'וינט ישראל ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול,
התכנית הלאומית  360לילדים ונוער בסיכון ,חברת יוניליוור ישראל,
עיר ללא אלימות ,פרויקט שיקום שכונות והרשויות.
משרדים ממשלתיים  -משרד הבריאות ,משרד החינוך ,משרד
הקליטה והעלייה ,משרד הרווחה ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
הרשויות המקומיות אשדוד ,באר שבע ,חולון ,לוד ,מ.א .גליל עליון,
מ.א .מבואות חרמון ,מ.א .נווה מדבר ,נצרת עילית ,נתניה ,עכו ,פתח
תקווה ,צפת ,קריית גת ,קריית ים ,קריית מלאכי ,קריית שמונה,
רחובות ,שדרות ,תל אביב.

תורמים ושותפים
בזק ,ד"ר יעל אלמוג זכאי ,הגר ואלדד פרחי ,החברה להגנת הטבע,
הסוכנות היהודית-שותפות ביחד ,חברת יוניליוור ישראל ,חברת
מלכה עמית בע"מ ,ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג ,מגבית
קנדה ,סייבר ארק ,עמותת רוח טובה ,פדרציית שיקגו ,צ'ק פוינט,
קיו אס קי ,קרן בוקסנבאום נטע ,קרן גרטנר ,קרן גרצמן ,קרן מקס
בקל ,קרן סובל ,קרן קלור ,קרן קרוליטו ,קרן  ,EVשטראוס ,תדיראן-
טלקוםHelp Jews Home, Fonds Social Juif Unifié - FSJU ,
United Synagogue Youth.

•פתיחת שלושה מרחבים חדשים במסגרת הפרויקט
החדשני "שלוק"  -מרכזי "שלוק" של עלם מהווים מענה ייחודי
ופורץ דרך שהעמותה פיתחה לאחרונה" .שלוק" הינם מרכזי ייעוץ
ומידע הפועלים בתוך ובמסגרת בתי ספר ,ומהווים פלטפורמה
ליצירת קשר אישי וקבוצתי של תלמידים ותלמידות עם מבוגרים
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מנהל התחום :רועי חומרי

 60עובדים ו 250-מתנדבים (יותר ממחציתם מתנדבים
מעל לשנה).

מאות בני נוער וצעירים משוטטים מידי לילה בגנים ציבוריים ,כיכרות
ערים ,מרכזי בילוי ומקומות מסתור .רבים מהם נשרו ממסגרות
חינוכיות או טיפוליות .בהעדר תמיכה וסיוע ,בני נוער אלה סובלים
מהזנחה סביבתית ,חברתית ונפשית וחלקם אף סובל משימוש
לרעה בסמים ובאלכוהול ,מעורבות בפעילות אנטי-חברתית ופגיעה
עצמית.

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר

ניידות "כתובת רחוב" של עלם ,שהחלו לפעול בשנת  ,1996מספקות
מענים מידיים בשטח למתבגרים במצבי סיכון ,מצוקה וניתוק .צוותי
הניידות פוגשים את בני הנוער ברחוב ויוצרים עמם קשר ,במטרה
להנגיש את השירותים וגורמי הטיפול המתאימים ולהחזיר את
בני הנוער למסלול חיים במסגרות נורמטיביות תומכות .הניידות
מהוות בסיס למפגש אישי עם בני הנוער .בניידות ניתן למצוא
פינת ישיבה אינטימית ,שתייה חמה ,כיבוד קל ,טלפון ,דפי מידע,
אמצעי מניעה ועוד .צוות הניידת מורכב מאנשי מקצוע ,מתנדבים
ומתנדבות ,המעניקים לבני הנוער ,הצעירים והצעירות סיוע תוך
מפגש חם ופתוח .ניידות "כתובת רחוב" פועלות בין השעות 20:00
בערב ל 2:00-לפנות בוקר.

כמות

קהל יעד
נערים

67%

נערות

32%

טרנסג'נדרים

1%

קהל יעד

כמות

ישראלים וותיקים

67%

יוצאי אתיופיה

10%

יוצאי חבר העמים

8%

יוצאי צרפת

7%

החברה הערבית

2%

אחר

6%

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

התפלגות לפי מוצא

כמות

שירות

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

1,475

התערבויות בשעת משבר

223

גיוס לצה”ל/שירות לאומי

210

תכניות אחרות של עלם

195
102
65

13-12

3%

 10,964בני נוער קיבלו סיוע במהלך שנת .2017

15-14

14%

בשנת  2017פעלו  18צוותים ב 23-יישובים :צפת,
חיפה ,נשר ,עתלית ,נתניה ,כפר סבא ,תל-אביב-יפו ,אור
יהודה ,פתח תקווה ,הוד השרון ,ירושלים ,בית שמש ,ביתר
עילית ,מודיעין עילית ,אלעד ,בת-ים ,חולון ,רמלה ,לוד ,חבל
מודיעין ,אשדוד ,שדרות ,אופקים.

18-16

46%

21-19

28%

משטרה ובתי משפט

26-22

9%

בתי חולים ובריאות הנפש

מגמות משמעותיות ,הצלחות והישגים
•

•

•

צוות ניידת הלילה נתניה
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מסיבות ואירועים במרחבים פרטיים  -בשנה זו זיהינו
תנועה של בני נוער אל עבר חללים ומרחבים פרטיים ,אותם
ניתן להשכיר לפי שעה ולערוך בהם מסיבות ללא הפרעה
או התערבות של גורמים חיצוניים .היעדר הנוכחות הבוגרת
באירועים במרחבים הפרטיים מגבירה את ההתנהגויות
המסוכנות המתקיימות במרחבים אלה ,ובין היתר ,בני הנוער
מדווחים על צריכה של אלכוהול ועל פגיעות מיניות במהלך
המסיבות .ניידות הרחוב של עלם יוצאות לאיתורים במרחבים
פרטיים אלו בניסיון להנגיש את המענה לנוער גם שם.
העמקת הליווי האישי בצוותי עבודת הרחוב  -בשנת 2017
חלה העמקה בקשרים ובביצוע הליוויים האישיים ,עם 10,964
נערים ,נערות ,צעירים וצעירות שקיבלו סיוע מניידות הרחוב
במהלך השנה .הליווי האישי מייצר קשר מעמיק יותר ולאורך
זמן ,ולכן מאפשר עבודה יסודית יותר עם כל נער ונערה .ליווי
אישי מאפשר ,מעבר ליצירת הקשר ,גם העמקה שלו .זהו ביטוי
להמשך תהליך המיקוד והשקעת המשאבים והעבודה עם בני
הנוער ,צעירים וצעירות בקצה הרצף ברחבי הארץ.
העמקת העבודה בחברה החרדית  -שנת  2017התאפיינה
בהעמקת עבודת הרחוב בחברה החרדית ,באמצעות הוספת
צוותי ניידות והכשרתם הייעודית .החברה החרדית ,על כל
גווניה ,מראה רצון ועניין בלקיחת חלק בכל מענה שיידרש
למען בני הנוער .תופעת הסיכון נמצאת על כל רצף החברה

תחום עבודת רחוב  -ניידות "כתובת רחוב"

החרדית ,ובאה לידי ביטוי בין השאר בדרכים הבאות:
•שוטטות מגיל צעיר  -אנו עדים לתופעות של ילדים בגילאים
צעירים מאוד (גיל תלמוד תורה – בית ספר יסודי) אשר
משוטטים ברחוב בשעות הלילה המאוחרות.
•חומרים ממכרים  -שימוש בחומרים ממכרים ,מסמים ועד
אלכוהול ,תפס תאוצה בקרב בני נוער בחברה החרדית
בשנה האחרונה.
•נערות בסיכון – לאור הצרכים שעלו מהשטח למציאת מענים
לנערות חרדיות בסיכון ,עלם הרחיבה והעמיקה השנה את
העבודה עם קבוצה זו ,במטרה ליצור פתרונות רלוונטיים,
ייעודיים ונכונים לנערות .הדבר גם מאפשר לעלם לבצע
הסתכלות מעמיקה יותר על החברה החרדית ולהגביר את
העבודה המשותפת בתוך הקהילה .בהקשר לכך ,במהלך
שנת  2017עברו מרבית ניידות הרחוב החרדיות לעבודה
ישירה תחת הרשויות המקומיות .צעד זה משקף את הבעת
האמון והשותפות המשמעותית שנוצרה לאורך השנים בין
תחום עבודת הרחוב בעלם לרשויות המקומיות.
בשלהי שנת  ,2017יצא לדרך מיזם משותף של עלם עם
משרד הרווחה והקרן לילדים ונוער בסיכון של המוסד לביטוח
לאומי ,במסגרתו החלה עבודה בשש רשויות מקומיות עם
נערות חרדיות .לצד עבודת הרחוב עם אוכלוסיית הנערות
החרדיות ,החלה השנה גם עבודה עם צעירות חרדיות
בסמינרים.
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שותפויות מוסדיות ומקצועיות
ביטוח לאומי  -הקרן לילדים ונוער בסיכון; היחידה למעורבות
חברתית -מכללת ספיר; המשרד לביטחון פנים -עיר ללא אלימות,
סיירות הורים; הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול; התאחדות
הסטודנטים; מציל"ה; משרד הקליטה; משרד הרווחה והשירותים
החברתיים  -השירות למתבגרים צעירות וצעירים  -אגף תקון,
היחידה לטיפול בנערה ,היחידה להתמכרויות במשרד הרווחה,
יחידת האיתור "עד אליך"; קידום נוער ואגפי חינוך בעיריות השונות,
תחום נוער וצעירים בעיריות השונות ,התכנית הלאומית לטיפול
בילדים ונוער בסיכון.

צוות ניידת הלילה אשדוד

תורמים ושותפים
אמדוקס ,ביטוח ישיר ,הקרן לידידות ,הרב לוי וירסברג ,ידידות טורונטו
בתמיכת קרן פרידברג ,ישראכרט ,צ'ק פוינט ,קרן קאהן ,קרן קרוליטו,
קרן שטיינהרט.Fonds Social Juif Unifié - FSJU ,

"אנשים טובים" באמצע הדרך
פרויקט "אנשים טובים" של עלם ,אשר עוסק באיתור ומתן
סיוע במסיבות ופסטיבלי טראנס ברחבי הארץ ,מציע
ליווי נפשי ראשוני לבני נוער ,צעירים וצעירות הנמצאים
במהלכו של משבר נפשי ,בעקבות צריכה של חומרים
פסיכואקטיביים.

צוות הפרויקט מורכב משלושה אנשי מקצוע שהתמחו
בסוג זה של עבודה וצוות של מתנדבות ומתנדבים שעוברים
הכשרות לאורך כל השנה .הצוות עובד לפי מודלים
בינלאומיים שהוכיחו שליווי משברים מסוג זה ,בזמן אמת,
יכול למנוע טראומות ובמקרים מסוימים אף אשפוז.

ההערכה היא שכ 100-אלף בני נוער ,צעירים וצעירות
יוצאים לבלות במסיבות טבע מדי שנה בישראל ,כך
שמדובר בתופעה רחבה מאוד גם ביחס לעולם .במסיבות
אלו הגיל הממוצע הוא סביב זמן השירות הצבאי וקצת
אחריו ,ורבים מהבליינים בוחרים להשתמש בחומרים
שונים במהלך המסיבה .פרויקט "אנשים טובים" מטפל
בכ 200-מקרי חירום בשנה.

פרויקט "אנשים טובים" מהווה חוליה נוספת וחשובה
במגוון מיזמים בתחום עבודת הרחוב של עלם ,המסתייעים
בפרקטיקות של מזעור נזקים על מנת לסייע לבני הנוער,
הצעירים והצעירות אותם אנו פוגשים.

צוות “אנשים טובים”
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"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"

מנהלת התחום :רעות גיא

מגוון התכניות בתחום קצה ונערות מספק 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 וגילם הצעיר .לרוב מדובר
באוכלוסייה המודרת מהשיח המקצועי והציבורי ואינה נראית או
מוכרת לאדם מן הישוב.
בבסיס העבודה בתחום זה 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
ובאינטרנט  -בזירות פתוחות וסגורות.
	•הפחתת נזק פיזי (מניעת מחלות או 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.
	•הקפדה על רגישות מגדר ורגישות תרבות.
	•מענה הוליסטי  - 24/7מרחבים הפועלים בכל שעות היממה
וכוללים מתן סיוע הומניטארי ומענים בסיסיים (מזון ,ביגוד ,מקלחת
חמה ,ציוד רפואי) ,ליווי אישי וקבוצתי ,עזרה במיצוי זכויות ואפשרויות
לבניית תכנית התערבות מותאמת אישית.

מרכז “מישהו לרוץ איתו” בתל אביב ומרכז “גלגל  -בית הידידות”
בירושלים ,המופעל בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים בעיריית
ירושלים ,משרד הרווחה והקרן לידידות פועלים משנת 2002
ו 2003 -בהתאמה ,ומספקים מענה לצעירים וצעירות חסרי בית
בגילאים  ,18-26הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה קשים .השנה,
בצעד משמעותי ומרגש ביותר" ,גלגל – בית הידידות" ,שפעל עד כה
רק מספר מצומצם של שעות ביום ,וה"שלטר" לצעירות ,שפעל רק
בלילות ,הפכו למרכז הוליסטי אחד ,הפועל  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע ,ונותן מענה לצעירות חסרות בית" .גלגל – בית הידידות"
מעניק ליווי אישי ,עבודה קבוצתית ,אספקה של מיטה וארוחה
חמה ,פעילות למען מיצוי זכויות ואפשרות לבניית תכניות שיקום
והתערבות אשר מותאמות אישית.

"גלגל  -בית הידידות"  10 -עובדים ו 40 -מתנדבים.
"מישהו לרוץ איתו"  6 -עובדים ו 35 -מתנדבים.
.

שירות

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר

"בחוץ קור של ירושלים ,בפנים ל' לומדת
במחשב ,נ' מטגנת פריקסה ,א' וד' אוכלות
מרק ,מ' חזרה מהעבודה ונכנסה להתקלח ,א'
שוטפת כלים ,אני מרוחה על הספה עם רגליים
על הרדיאטור .ברקע שירים .יש רגעים שלא
קורה בהם כלום והם שווים את הכל.
צפויה סערה בסוף השבוע ושנה ראשונה שזה
לא משנה לנו ...בחוץ קפוא ואנחנו בפנים וזה
שווה את הכל".
העבודה במרכזים וברחוב כוללת פעילות איתור ויצירת קשר עם
צעירים חסרי בית ,מתן סיוע הומניטארי ומענים בסיסיים במטרה
לאפשר מנוחה והפוגה מהרחוב וצמצום הנזקים שאורח החיים
ברחוב מסב לצעירים .כיום ,יש ביכולתנו אף לתת לצעירים חסרי
בית גם את האפשרות לפתיחת אופציות נוספות וארוכות טווח,
וזאת באמצעות הרחבת המענה והשירותים הניתנים בעבור
אוכלוסייה זו ,אשר יתרחבו עוד יותר גם בשנה הקרובה.
המסגרות מעניקות לינה ,שיחות טיפוליות ,קבוצות ,ארוחה חמה
ותכנית התערבות מותאמת אישית שנבנית עבור כל צעיר וצעירה
בהתאם למצבם.

 636בני נוער וצעירים קיבלו סיוע במהלך שנת 2017
בתחום קצה ונערות.

תוכניות לצעירים וצעירות חסרי בית
"מישהו לרוץ איתו" בתל אביב,
"גלגל  -בית הידידות" בירושלים

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.

 173צעירות וצעירים קבלו סיוע במהלך  2017בתוכניות
הייעודיות לחסרי בית ועוד כ 87-קבלו סיוע לחסרי בית
בשאר תכניות תחום הקצה.

“גלגל  -בית הידידות”

הפניות להמשך טיפול

 84במרכז לצעירים וצעירות חסרי בית בתל אביב "מישהו
לרוץ איתו"
 89במרכז לצעירות חסרות בית בירושלים "גלגל  -בית
הידידות"
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גלגל -
בית הידידות

מישהו
לרוץ איתו

נערים

0%

62%

נערות

100%

35%

0%

3%

קהל יעד

טרנסג'נדרים/ות

גלגל -
בית הידידות

קהל יעד
16-14

1%

0%

18-16

18%

0%

21-18

54%

23%

26-21

27%

75%

מעל גיל 26

0%

2%

גלגל -
בית הידידות

קהל יעד
ישראלים וותיקים

66%

29%

יוצאי חבר העמים

8%

42%

החברה הערבית

16%

9%

יוצאי אתיופיה

4%

1%

אחר

6%

19%

גיוס לצה”ל  /שירות לאומי

2

1

תעסוקה או הכשרות
מקצועיות

10

1

תכניות אחרות של עלם

12

12

אחר – טיפול פסיכיאטרי/
רגשי/נפשי ,גמילה,
מרכזי יום ,מרכזי נוער,
מסגרות דיור ועוד

62

0

העמקת ההכרה הממסדית בצורך להרחבת המענים הקיימים
ולמציאת פתרונות הוליסטיים לצעירים חסרי בית
גם השנה המשכנו לייצר לחץ בקרב קובעי המדיניות בנוגע לשינוי
במצבם של צעירים וצעירות חסרי בית ,ופעלנו בשיתוף עם ועדות
בכנסת במטרה לפעול למען הרחבת והעמקת המענים למען
צעירים וצעירות חסרי בית.
במהלך השנה התקיים במרכז לצעירות חסרות בית בירושלים ביקור
של שר העבודה והרווחה ,מר חיים כץ ,אשר הגיע לפגוש צעירות
חסרות בית ולשמוע על מצבן לאחר הרחבת שעות הפעילות של
המרכז ועל אתגרים נוספים עמן מתמודדות הצעירות.
בנוסף ,התקיים ביקור של ועדת המשנה למאבק בסחר נשים ובזנות
בראשות ח"כ עליזה לביא ובהשתתפות ח"כ מירב בן ארי וח"כ מוסי
רז תוך מפגש בלתי אמצעי עם הצעירות הנעזרות במרכז במטרה
לייצר עוד פתרונות הדרושים לסייע להן במצבן .המרכז לצעירות
חסרות בית בירושלים עבר להפעלה מלאה ורציפה של ,24/7
בשיתוף פעולה בין עמותת עלם ,עיריית ירושלים ומשרד הרווחה.

התפלגות לפי מוצא
מישהו
לרוץ איתו

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

116

76

הצלחות והישגים

התפלגות לפי גיל
מישהו
לרוץ איתו

גלגל -
בית הידידות

מישהו
לרוץ איתו

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד הרווחה – אגף נוער צעירים וצעירות.
מוסדות לימוד :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,אוניברסיטת בר-אילן,
אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת תל אביב:
פיית השיניים ,האוניברסיטה העברית ,המכללה האקדמית אשקלון,
המכללה לאומנויות נתניה.
הוסטלים :אתנחתא ,בית דרור ,דיורית ,הלופט ,שלטר הגג הורוד,
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תחום קצה ונערות

תחום קצה ונערות

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

שלטר להט"ב (אותות).
מרפאות ובתי חולים :אברבנאל ,איתנים ,גהה ,הרבי מבכרך ,כפר
שאול ,לוינסקי ,רמת חן.
מחלקות לשירותים חברתיים :אילת ,דימונה ,חיפה ,ירושלים ,פתח
תקווה ,תל אביב – יפו .היחידה לדרי רחוב בעיריית תל אביב,
החטיבה לקידום נוער וצעירים בירושלים.
משפט ומשטרה :המועצה לשלום הילד ,הקליניקה המשפטית של
האוניברסיטה העברית ,הקליניקה המשפטית של המרכז למשפט
ועסקים ברמת גן ,מכון חרוב ,משטרת ישראל ,פרקליטות ,סיוע
משפטי.
עמותות ומרכזי סיוע :טרם ,לקט ישראל ,מרכזי גמילה ,מרכז סיוע
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,עמותת החוט המשולש ,עמותת
לדעת לבחור נכון ,עמותת לשובע ,צעד ראשון ,שפ"י – היחידה
למיניות משרד החינוך ,תכנית יזהר.

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

 40נערות וצעירות קיבלו סיוע במהלך  2017ב"-בית
אמיתי" .בנוסף לכך ,בשנה זו היו עוד כ 449 -בני נוער,
צעירות וצעירים שסבלו או סובלים בהווה מאלימות
מינית ומטופלים בתכניות תחום הקצה.

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי גיל

משרד הרווחה ,הקרן לידידות ,אינגלישקייק  ,אינטל ,חומוס ארבעס,
מלון לאונרדו ,מלון קינג דיויד  ,מסעדת בארקה ,נדב קינוחים ,סופר
אלון ,קייטרינג "ירוק על המים" ,קרן יהל ,שכולו טוב.

 2017התקיים בהצלחה קורס הכשרה לעובדים ומתנדבים
בתחום הפגיעות המיניות בעלם ,במטרה להעמיק ולהגביר את
מומחיות העובדים והמתנדבים ביכולת איתור התופעה וביצירת
שיח בנושא בקרב קורבנות הפגיעה המינית ובסביבתם.

"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.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

 3נשות צוות ו 29 -מתנדבות.

תורמים ושותפים

תוכניות לבני נוער ,צעירות וצעירים
המעורבים בזנות

קהל יעד

כמות

18-16

7.5%

21-18

40%

26-21

52.5%

ביטוח לאומי ,יחידות לטיפול בנפגעות ויחידות לטיפול באלימות
במשפחה ,מסגרות ייחודיות לנפגעות של סל שיקום (משרד
הבריאות) ,מרכז סיוע וחלופה אשפוזית – בית אלה ,משרד הרווחה
 יחידות לנערה ,תכניות ייחודיות לנפגעות בבתי חולים פסיכיאטריים,פרויקטים אחרים של עלם.

בשנים האחרונות אנו פוגשים בתופעת הזנות במגוון זירות ,החל
מזירות ברחוב ,בדירות דיסקרטיות ,מועדונים וברים ,סאונות ועוד.
זירה משמעותית נוספת היא באינטרנט ,שם אנו עדים להמשך
התגברות 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.

תורמים ושותפים
דפנה גרייף – מעצבת גראפית ,חוג ידידות הבית ,קייטרינג ארז וחנן,
קרן משפחת ארקין ,תיאטרון הקאמרי.

מטרת התוכניות של עלם לנוער ,צעירים וצעירות המעורבים בזנות
הינה הפחתת נזק רגשי ופיזי ,סינגור ומיצוי זכויות ,יצירת אמון
במבוגר משמעותי והענקת אלטרנטיבות לעולם הזנות ,על מנת
לאפשר יציאה הדרגתית מעולם זה .התכנית נחנכה ב 2001 -בתל
אביב ,בשנת  2008הורחבה לחיפה וב 2012 -נחנכה באילת .בשנת
 2013הוקמה תכנית "עלמה" לנערות וצעירות בלבד .בשנת 2015
הורחבה תכנית "ערים בלילה" בתל אביב לתכנית ההוליסטית
"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 וב"עלמה" שותף גם המשרד לקליטת עליה.

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

כמות

ישראלים ותיקים

92.5%

יוצאי חבר העמים

2.5%
5%

אחר

הפניות להמשך טיפול
שירות

תוכניות לנערות וצעירות
נפגעות אלימות מינית

"בית אמיתי" בתל אביב

"בית אמיתי" הוא 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  ,14-26מעודד 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 תוך כדי ליווי אישי של צוות עובדות ומתנדבות .המרכז ממוקם
בתל אביב ומספק מענה לבנות מכל חלקי הארץ .החל משנת
 ,2012פועל הבית כמיזם משותף עם השירות למתבגרים ,צעירים
וצעירות של משרד הרווחה.

כמות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

56

תעסוקה או הכשרות מקצועיות  

6

תכניות אחרות של עלם

3

הצלחות והישגים משמעותיים
•הרחבת המענה לאוכלוסיות נוספות – בשנת  2017התמקדנו
בפיתוח וקידום תכניות חדשות לאוכלוסיות ייחודיות של נפגעי
ונפגעות אלימות מינית ,כגון בנים ונערות צעירות .במהלך השנה,
נעשה מיפוי מעמיק לאוכלוסיות אלה ונבנתה ונכתבה תכנית
התערבות לכל אחת מהאוכלוסיות הייחודיות ,במטרה לפתח
עבור אוכלוסיות אלה מענים ייעודיים במסגרת "בית אמיתי".
•העמקת המומחיות בתחום הפגיעות המיניות  -במהלך שנת
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 423בני נוער וצעירים בזנות קיבלו סיוע במהלך שנת
 2017בתכניות הייעודיות לנוער ,צעירות וצעירים בזנות
ועוד כ 110-בני נוער וצעירים בזנות טופלו בשאר
תכניות תחום קצה ונערות בעלם.

ידידות אמת – חוג ידידות הבית
כמידי שנה ,חוג ידידות הבית ,המהווה את קבוצת הנשים
המתנדבות שמלוות את "בית אמיתי" מהקמתו לאורך
השנים ,התגייס במלוא המרץ והעשייה למען צעירות הבית.
חברות חוג ידידות הבית נרתמות ,בהתנדבות מלאה ,למען
הבית – בתמיכה ,בליווי ,בגיוס כספים ,ביצירת שיתופי
פעולה ובהעצמת הצעירות תוך הענקת חום ,אהבה והענקת
תחושת בית .ידידות הבית הן לא רק שותפות מלאות ל"בית
אמיתי" – הן משפחה ובית לרבות מבנות הבית.

מתוכם 205 ,מתכנית "הלב."24/7 -
 101מתכנית "ערים בלילה" חיפה.
 57מתכנית "ערים בלילה" אילת.
 60מתכנית "עלמה" לנערות.
"הלב  19 "24/7עובדים ו 41-מתנדבים.
"ערים בלילה" חיפה 5 :עובדים ו 23-מתנדבים.
"ערים בלילה" אילת 3 :עובדות ו 12-מתנדבות.
"עלמה" לנערות 4 :עובדים ו 18-מתנדבים.
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תחום קצה ונערות

תחום קצה ונערות

"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"

מגמות משמעותיות

פילוח ומאפייני קהל היעד
התפלגות לפי מגדר
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

קהל יעד
נערים

28%

29%

9%

נערות

57%

62%

91%

טרנסג'נדרים/ות

15%

9%

עלמה

100%

התפלגות לפי גיל
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

עלמה

קהל יעד
16-14

2%

3%

2%

17%

18-16

8%

13%

12%

34%

21-18

42%

37%

37%

42%

26-21

48%

47%

49%

7%

התפלגות לפי מוצא
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

עלמה

קהל יעד
ישראלים ותיקים

55%

27%

55%

35%

יוצאי חבר העמים

5%

17%

31%

25%

החברה הערבית

27%

47%

7%

2%

יוצאי אתיופיה

4%

7%

3.5%

27%

3.5%

יוצאי צרפת
מבקשי מקלט

2%

אחר

4%

2%
11%

הפניות להמשך טיפול
הלב 24/7

ערים בלילה חיפה

ערים בלילה אילת

עלמה

שירות
שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

80

172

7

76

גיוס לצה”ל  /שירות לאומי

5

4

1

3

תעסוקה  /הכשרות מקצועיות

20

26

8

10

תכניות אחרות של עלם

15

13

13

4
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חיפה ,עיריית תל אביב-יפו ,קידום נוער – תכנית היל"ה ,שירות
מבחן.

שיח חברתי בולט בנוגע לבני נוער המעורבים בזנות  -בשנת
 2017התקיימו מספר אירועים משמעותיים בתחום ,תודות לשיח
חברתי חוזר סביב נושא בני הנוער המעורבים בזנות.
	•במהלך השנה התקיים ביקור של שרת המשפטים ב"הלב
 "24/7במטרה להפגיש אותה בצורה בלתי אמצעית עם בני
נוער ,צעירות וצעירים אשר מעורבים בזנות ,וללמוד מהם על
התופעה.
	•החל תהליך ציבורי של למידה בנושא הזנות בירושלים במטרה
לפעול בנושא ולעלם היה ויש תפקיד בתהליך למידה זה ,בין
השאר בביקור וועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
ברשות ח"כ עליזה לביא במרכז לצעירות חסרות בית בעיר
(כפי שצויין מוקדם יותר בדוח זה ,בסעיף על התכנית לצעירים
וצעירות חסרי בית).
	•כמו כן ,נמשכה העבודה האינטנסיבית סביב הרחבת המענים
הקיימים לתופעת הזנות בקרב בני נוער ,צעירים וצעירות,
באמצעות הוספת אפשרות ההלנה והגדלת מספר שעות
הפעילות בערים נוספות בארץ (ב"עלמה" וב"ערים בלילה"
חיפה) וכן על-ידי קידום הקמת ופתיחת פרויקטים חדשים,
נוספים לצעירות בזנות (כגון פרויקט בהקמה בדימונה).
	•פריצת דרך משמעותית בקשר עם משרד החינוך בנוגע
להכשרות צוותי חינוך לאיתור ,זיהוי והתערבות נכונה אל מול
תופעת הזנות בקרב בני נוער .פגשנו בשנת  2017מעל ל100-
יועצות ברחבי הארץ ,ובשנה  2018אנו עתידות להגביר את
שיתופי הפעולה אף יותר.

משפט ,משטרה וצבא :הסנגוריה הציבורית ,משטרת ישראל,
משמר החופים – חיפה ,צה"ל ,שירות לאומי -בת עמי.
מוסדות לימוד :אוניברסיטת חיפה ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
משרדי ממשלה :משרד הקליטה ,משרד השיכון

תורמים ושותפים
אופטיקנה ,ברדה צח ,בנק דיסקונט ,דומינו'ס פיצה ,דלתא ,דן
פנורמה ,ויקטורי ,זוית ראייה ,חבר ,טיבון ויל ,מסעדת ג'קניס ,מאור
צרפתי  ,מעגל נשים  ,סופר-פארם ,צ'ק פוינט ,קונדיטורית שמו,
.R2M

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
עמותות ,ארגונים ומרכזי סיוע :א.ס.ף ,אופק נשי ,אורות ,איגי ,אפיקים,
אשה לאשה ,דלת פתוחה ,הוועד למלחמה באיידס ,המכללה,
המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,הרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול ,החצר הנשית ,מעגל נשים.
הוסטלים :בית דרור ,מקום אחר ,בית הפרסים ,בית הנערה ,בית
השנטי ,בית חוסן ,בית מגל ,בית אילה ,הבית ברחוב חיים ,הבית
של סוזאן.
מרפאות ובתי חולים :מלכישוע ,מרפאת לוינסקי ,בתי חולים
פסיכיאטריים  -תכניות ייחודיות לטיפול בטראומה.
מחלקות לשירותים חברתיים :ביטוח לאומי ,עיריית אילת ,עיריית

צולם על ידי צעירה של עלם
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תחום פגיעות מיניות

תחום פגיעות מיניות

טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

מנהלת התחום :ד"ר טליה אתגר

מאפייני הפניות לקו הסיוע והייעוץ בנושא
פגיעות מיניות:

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

התפלגות הפונים
קהל יעד

הטיפול בפוגעים מינית בגילאים הצעירים הוא משמעותי ביותר.
ככל שהוא מתחיל בשלב מוקדם ,סיכויי הצלחתו רבים יותר .עלם
פועלת מתוך אמונה כי אפשר להפסיק פעולות של אלימות מינית,
וכי חובה עלינו ,כחברה ,לעשות את המירב כדי למנוע אלימות זו
ואלפי קורבנות עתידיים.
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 .קטינים מקבלים טיפול
קבוצתי או פרטני אחת לשבוע והדרכת הורים.

כמות

אמהות

47%

אבות

17%

אנשי מקצוע

13%

בני נוער

2%

קרובי משפחה

8%

מעמותת עלם

4%

אחרים

9%

התפלגות הגילאים לגביהם התבקשה העזרה
קהל יעד

במהלך  2017תחום הפגיעות המיניות בעלם נתן מענה
ל 706-קטינים ובני משפחותיהם.
 606מהם קיבלו טיפול קליני.
התחום מפעיל מרכזים אזוריים ,כשעד היום הגיעו פניות
מ 180-ישובים מרחבי הארץ .מרכזי טיפול ,סניפים
ושלוחות נמצאים בישובים הבאים :תל אביב ,עפולה ,בית
שאן ,יקנעם ,שפרעם (המשרת את האוכלוסייה הערבית),
טמרה ובני ברק (המשרת את המגזר החרדי) .כמו כן,
ישנן שלוחות בפנימיות בגבעת עדה ובכרמיאל.

כמות

מתחת לגיל 6

16%

8-6

12%

12-8

25%

15-12

15%

18-15

17%

מעל לגיל 18

15%

פניות על התנהגויות פוגעניות (פוגעים מינית)
לעומת פניות קורבניות (נפגעי פגיעה מינית)

התחום מפעיל גם  23קבוצות טיפוליות של שירות מבחן
לנוער ורשות חסות הנוער לבנים בגילאים  ,14-18שלוש
מתוכן במעונות נעולים (ירכא ,מצפה ים וגילעם).
 64עובדים ו 4 -מתנדבים.

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

פוגעים מינית

קורבנות פגיעה מינית

בנים

42

11

בנות

4

24

סה"כ

46

35

•שתי קבוצות של נערים ברמה קוגניטיבית נמוכה.
•קבוצת טיפול בפוגעים ובה חמישה משתתפים.
•תמיכה בפרקליטים המתמודדים עם לקוחות פוגעים מינית -
במסגרת הנושא של חיבור בין הטיפול לחוק ,ובמקביל לביקור
הסנגוריה הציבורית מחוז צפון בסניף עפולה של תחום פגיעות
מיניות ,עלם הפעילה בשנת  2017קבוצת תמיכה לפרקליטים
ופרקליטות שלקוחותיהם הם מתחום הפגיעות המיניות ,פוגעים
או נפגעים .הקבוצה עוסקת בעיבוד תכנים הקשורים לטראומה
וטראומטיזציה משנית ,לאורך  12מפגשים.
•טיפול במרכזים של משרד הרווחה  -בשנת  2017עלם ייסדה
קורס מחוזי בנושא הכנסת הטיפול בילדים פוגעים למרכזים
לטיפול בנפגעים של משרד הרווחה.
•הדרכות והכשרות מגוונות לצוותים  -תחום הפגיעות המיניות
מספק גם את ההדרכות וההכשרות לעובדים .הן העובדים
שמטפלים באופן פרטני והן אלו שמנחים קבוצות מקבלים
הדרכה אחת לשבועיים .כמו כן ,הצוותים עברו השתלמות
והכשרות מקצועיות ,כגון:
• Tf-CBTבשיתוף עם מכון חרוב – בתחום הטיפול הקוגניטיבי
התנהגותי ממוקד טראומה ,שיטה שנמצאה מתאימה ויעילה
מאוד לטיפול בפגיעות מיניות.
•סדנת כתיבה למטפלים עם אשכול נבו – בדגש על טכניקות
כתיבה שיכולות לשמש בנפגעים ופוגעים מינית.
•יום עיון תחומי בנושא טיפול קבוצתי במתבגרים שפגעו מינית.
•יום עיון שנתי בנושא תוקפנות גלויה וסמויה בהתמודדות עם
פגיעות מיניות.

עלייה במספר הפניות שאינן בירור ראשוני  -בשנת  2017היו יותר
פניות ושאלות לקו הסיוע בנוגע טיפול המשך ,שיקום או חוסר שביעות
רצון ממטפל וכדומה .כלומר ,היו יותר מקרים שאינם בירור ראשוני
בעקבות משהו שקרה אלא ילדים ונערים שנמצאים כבר בתהליך,
במקום אחר ,ובודקים אפשרות לשינוי או שיפור טיפול ,כמו גם שאלות
על טיפול קבוצתי ,בעיקר מנערים שכבר נמצאים בטיפול פרטני
והמליצו להם להצטרף גם לקבוצה טיפולית .מכאן ניתן להסיק שעלם
נתפסת שעלם כמקום מקצועי להתייעצות בנושא פגיעות מיניות.

מגמות משמעותיות
•עלייה במספר הילדים הצעירים בטיפול – קיימת מגמה בה
ילדים צעירים יותר ,בגיל הרך ,הגיעו לטיפול.
•תופעת הפגיעות במשפחה – בשנת  2017נראו כמה תופעות
סביב נושא הפגיעות במשפחה .לאחרונה מתרבים המקרים של
פגיעות על-ידי סבים .במקביל ,ישנן יותר פניות הקשורות לפגיעות
בין אחים .כמו כן ,תופעה שלאחרונה נחשפה היא ריבוי הפגיעות
המיניות במשפחות גדולות של  11-18נפשות ,בהן אחים ואחיות
נפגעים ופוגעים מינית זה בזה.
•גדילה במספר הפוגעים שנפגעו בעצמם – בשנה האחרונה ניכר
כי ישנם יותר טיפולים של ילדים שפגעו מינית וגם נפגעו בעצמם.

הצלחות והישגים
•התמקדות בטיפול קבוצתי  -השנה ,במסגרת פיתוח שיטות
התערבות ,הושם דגש על נושא הטיפול הקבוצתי ,כולל:
•קבוצה של חרדים המונחית על ידי שני גברים.
•קבוצה של פוגעים השותפים לאותו אונס קבוצתי.

בשנת  2017תועדו  100פניות לקו הסיוע.
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שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד הרווחה.
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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"

מנהלת התחום :תמי נחמיאס

פילוח ומאפייני קהל היעד

 1,240בני נוער וצעירים קיבלו סיוע במהלך שנת 2017
במסגרת תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים.

התפלגות לפי גיל

"דרך המלך" -תכנית לליווי אישי והקניית
אופק תעסוקתי לנוער

קהל יעד

תכנית "דרך המלך" ,הפועלת משנת  ,2005מסייעת לבני נוער
וצעירים בסיכון שנפלטו מהמסגרות הפורמאליות ונמצאים במצבי
ניתוק שונים ,גלויים וסמויים ,או בני נוער בסכנת נשירה ממשית
ובמצבי סיכון קשים כגון עבריינות ועבירה על החוק .התכנית מציעה
מעטפת של מענים ,ביניהם מסלול ליווי אישי תומך עם מתנדב/
מנטור בוגר ,שילוב במסגרות תעסוקתיות ובהכשרות מקצועיות,
הכנה לעולם התעסוקה והקניית כלים וכישורי חיים ,תוכנית לימודים
והכשרה מקצועית .

כמות

14-12

1%

16-14

11%

18-16

59%

21-18

24%

26-21

5%.

תחום התעסוקה ,המהווה כלי שיקומי משמעותי לאוכלוסיית הנוער
בסיכון ,מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בנערים בחברה הערבית,
המתמודדים פעמים רבות עם נידוי והדרה מקהילת האם בשל
העבירות שביצעו .לכן ,על מנת לספק מענה ייעודי עבורם ,מתמקדת
תכנית "דרך המלך" בהכנה לעולם התעסוקה ובהכשרות מקצועיות
באופן ייחודי וממוקד ,תוך רגישות מרבית למאפיינים התרבותיים
ולאתגרים העולים מכך .השתלבותם של הנערים והנערות בעולם
העבודה חושפת אותם לחברה הנורמטיבית ,מאפשרת להם לנהל
אורח חיים עצמאי וללא תלות ,מעניקה אפשרויות מימוש עצמי
וקידום אישי ,מחזקת את הדימוי והביטחון העצמי ומאפשרת
התמודדות והתקדמות מקצועית.

התפלגות לפי מגדר
קהל יעד

מטרת תכנית "דרך המלך" היא לאפשר לבני הנוער לצאת ממעגל
המצוקה ולהקנות להם מכלול מיומנויות וכישורים ,העתידים
לסייע בהסרת חסמים חברתיים ובהשתלבות מיטבית במערכות
של תעסוקה ,שירות משמעותי והשכלה .בבסיס התכנית עומדת
ההנחה לפיה שילובם של בני נוער וצעירים בהתנסויות מעשיות,
הן בהכשרות מקצועיות והן בעולם 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 .לצד זאת ,התכנית שמה דגש על
ליווי אישי פרטני בתהליך השיקום ,ככלי להעלאת הדימוי העצמי
ולבניית אמון מחודש בסביבה ובקהילה.

כמות

נערים

70%

נערות

30%
פחות מ0.5% -

טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

"דרך המלך" 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.

כמות

ישראלים וותיקים

53%

החברה הערבית

19%

יוצאי חבר העמים

13%

יוצאי אתיופיה

11%

מבקשי מקלט

2%

יוצאי צרפת

1%

אחר

1%

מגמות משמעותיות
עלייה במספר ההפניות מהחברה הערבית – בשנת  2017גדל
מספר ההפניות של בני נוער ,צעירים וצעירות מהחברה הערבית
לתכנית "דרך המלך" ,מגמה הקיימת בכלל מרכזי התכנית ברחבי
הארץ .ייצוגה של החברה הערבית בתכנית נמצא בעלייה מתמדת,
ובסוף השנה הוא עמד על כ 20%-מכלל המטופלים ב"דרך המלך",
לעומת  10%בשנה הקודמת .בערים באר שבע ורמלה הייצוג אף
גדול יותר ,ובני נוער ,צעירות וצעירים מהחברה הערבית מהווים בין
 35%ל 50%-מכלל המטופלים בתכנית בערים אלה.

 500בני נוער וצעירים קיבלו סיוע של "דרך המלך"
במהלך .2017

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

 12עובדים ו 200 -מתנדבים.
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סיורי חשיפה והיכרות עם
מגוון תחומי ידע ומקומות תעסוקה
בשנים האחרונות ,תכנית "דרך המלך" שמה לה
למטרה להרחיב ,לדייק ולהדק את סדנאות ההכנה
לעולם העבודה שעוברים הנערים והנערות בתכנית,
תוך חשיפה והעמקה של מגוון תחומי ידע ועיסוק .בשנת
 ,2017החשיפה יצאה לפועל באמצעות סיורים בשטח
– סיורי היכרות עם מקומות תעסוקה רבים ומפגש עם
מודלים תעסוקתיים מעוררי השראה ומחשבה ,כגון סיור
במעבדת תלת מימד .סיורים אלו סייעו ,מעבר להרחבת
האופקים ולהגברת הסקרנות והעניין בתחומים חדשים
ומעוררי עניין ,גם לרכישת ידע בנוגע לעולם העבודה
ומגוון ההזדמנויות והאפשרויות הקיימות בו.

"יוזמות תעסוקתיות"

עלם שותפה בפיתוח וקידום עסקים חברתיים למען בני נוער ,צעירים
וצעירות במצבי סיכון באמצעות יוזמות תעסוקתיות ,תוצר של תפיסת
עולם המבקשת לקדם מטרה חברתית באמצעות פעילות עסקית.
בני נוער ,צעירים וצעירות רבים ,המתקשים להשתלב במסגרות
פורמאליות ,נושרים ממוסדות חינוך או ממסגרות אחרות מוצאים
עצמם במצבי ניתוק וסיכון .שילובם ביוזמות תעסוקתיות מאפשר
להם להפוך להיות חלק משמעותי ממסגרת חיים נורמטיבית
ומאתגרת ,תוך פיתוח מסוגלות תעסוקתית ,הקניית כישורים ובניית
תמונת עתיד.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
אגף נוער צעירים וצעירות של משרד הרווחה ,מינהל קהילתי קרית
מנחם ,עיריית בני-ברק ,עיריית ירושלים ,עיריית מודיעין עילית,
עיריית פתח-תקווה ,עיריית רמלה ,קידום נוער ,שירות מבחן לנוער.

בבסיסו של כל אחד מהעסקים החברתיים אשר פועלים כיום בעלם,
שוכנת 'היוזמה החברתית'  -תוכנית אישית וקבוצתית הכוללת
הכשרה מקצועית וכן ליווי אישי וקבוצתי לרכישת כלים ומיומנויות
להשתלבות בעולם העבודה .כל זאת תוך התנסות והשתלבות
מעשית בעולם העבודה.

תורמים ושותפים
אינטל ,אלביט ,ארומה ,בורגר קינג ,בזק ,בזק אונליין ,וניליה ,חברת
אדמה ,טופ אדיו ,מגדל ,מלונות אטלס ,מקדונלד'ס ,פדרציית קנזס,
פול אנד בר ,קוקה קולה ,קראון פלאזה IBM ,ושותפים נוספים.

כל המיזמים פועלים בשיתוף עם קרן דואליס ,המפעילה את הצד
העסקי.
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"דרך המלך"" ,מחסות לעצמאות" ,יוזמות תעסוקתיות" ,עצמאות בקהילה"

 35בני נוער ,צעירים וצעירות קיבלו סיוע במהלך ,2017
במסגרת היוזמות התעסוקתיות הבאות:

קהל יעד

מסעדת שף שהוקמה בשנת  2000במרכז תל אביב במטרה להעסיק
בני נוער בסיכון ,אשר עוברים הכשרה במקצוע הטבחות ,ומקבלים
ליווי אישי וקבוצתי תוך התאמה לצרכים הייחודיים וליכולות של כל
נער ונערה .זוהי יוזמה משותפת של קרן דואליס ועמותת עלם.

מסעדת "מטעים"

כמות

16-14

4%

18-16

49%

21-18

45%

26-21

2%
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תכנית "מחסות לעצמאות" פועלת משנת  2010במטרה להעניק
לנוער ,צעירות וצעירים ,בוגרי מעונות רשות חסות הנוער ,הזדמנות
לבנות ולנהל את חייהם בעצמאות ולקחת חלק משמעותי בחברה
כאזרחים יוצרים ותורמים .יציאתם של הצעירים והצעירות הללו
לחיים עצמאיים הינה אתגר עצום ,ורבים מהם מתמודדים עם
חוויות של הזנחה ופגיעה רגשית ופיזית בטרם כניסתם למעונות
החסות .כמו כן ,מעטות אפשרויות התמיכה הכלכלית ,הרגשית
והחברתית בסביבה אליה הם שבים ,ועל פי רוב הם חסרים את
המשאבים והכלים הנדרשים להתמודדות עם תקופת המעבר
ממסגרת עוטפת לחיים עצמאיים.

כמות

תכנית "מחסות לעצמאות" מציעה מודל עבודה אישי וקבוצתי
ארוך טווח ,במסגרתו כל צעיר מקבל ליווי של רכז ומתנדב בישוב
מגוריו .תכנית הליווי כוללת בניית תכנית אישית לחיים עצמאיים
ולשילוב בקהילה ,ליווי אישי על-ידי מתנדב למשך שנה לפחות,
רכישת מיומנויות וכלים לניהול חיים עצמאיים באמצעות התנסויות
ומפגשים קבוצתיים והיכרות עם שירותים ומענים בקהילה.
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פילוח ומאפייני קהל היעד

מספר הפניות

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

התפלגות לפי גיל
קהל יעד

יוצאי אתיופיה

2%

ביטוח לאומי – הקרן לילדים ונוער בסיכון ,לוריאל  ,משרד הרווחה,
סופר פארם ,קידום נוער ,קרן דואליס ,רמת הנדיב ,שירות מבחן
לנוער ,תכנית היל"ה.Fonds Social Juif Unifié - FSJU ,

התפלגות לפי מגדר

נערות

החברה הערבית

4%

 14עובדים ו 40 -מתנדבים.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

פילוח ומאפייני קהל היעד

63%

יוצאי חבר העמים

14%

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

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 NAIL IT .נהגתה 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.

נערים

ישראלים וותיקים

80%

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

שירות

NAIL IT

37%

כמות

התפלגות הפניות לשירותים להמשך טיפול

מסעדה חלבית כשרה ,הפועלת משנת  2012בלב שמורת הטבע
של רמת הנדיב .המסעדה מעסיקה ומכשירה בני נוער בסיכון
תושבי האזור ,אשר מקבלים ליווי אישי וקבוצתי על-ידי עובדת
מקצועית מטעם עלם .במיזם שותפים קרן "יד הנדיב" ,קרן דואליס
ועמותת עלם.

חסות הנוער והקמת תוכניות מחוזיות להכנה לחיים עצמאיים
לנערים ולנערות השוהים במסגרות אלו.
•צמיחה בצרכים בתחום בריאות הנפש – בשנה האחרונה
ראינו עלייה במספר הצעירים המסיימים את שהותם במסגרות
חסות הנוער כשהם סובלים מבעיות הקשורות בתחום בריאות
הנפש וזקוקים ליצירת מענים בנושא ,בעיקר להמשך אבחון
וטיפול מקצועיים.
•עלייה בהשתלבות במסלולי המשך של הכשרות מקצועיות –
במהלך שנת  2017נערכו ימי חשיפה להכשרות מקצועיות
ומסלולי קריירה מגוונים ,אשר הציגו בפני הצעירים והצעירות
את האפשרויות השונות הטמונות במסלול זה ,למען קידומם
לעבר תעסוקה איכותית ובניית מסלולי קריירה בטוח יותר.
ימי החשיפה הובילו לרצון מוגבר ועלייה בהשתלבות במסלולי
ההמשך.

 405צעירים וצעירות בוגרי מעונות חסות הנוער קיבלו
סיוע במהלך .2017

התפלגות לפי מוצא

מסעדת "ליליות"

קהל יעד

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

התפלגות לפי מגדר
כמות

קהל יעד
נערים

60%

נערות

40%

התפלגות לפי גיל
כמות

קהל יעד
18-16

19%

21-18

79%

26-21

2%

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

כמות

ישראלים וותיקים

61%

החברה הערבית

17%

יוצאי אתיופיה

11%

יוצאי חבר העמים

10%

יוצאי צרפת

1%

מגמות ותופעות חדשות
•הרחבת תכנית "מחסות לעצמאות"  -בשנת  ,2017תכנית
"מחסות לעצמאות" התרחבה באופן ניכר ,והגיעה לסך של
 405צעירים ,עליה של  60%ביחס לשנה הקודמת .ההתרחבות
נבעה כתוצאה מהתעצמות העבודה המשותפת עם מעונות
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תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

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

שותפים לפרוייקט
אגף תקון  -רשות חסות הנוער ,המשרד לשירותים חברתיים.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
לימודים והכשרה מקצועית – אוניברסיטת תל אביב ,מכללת
ספיר ,מרכזי ריאן ,משרד העבודה והרווחה (קורסים) ,עמותת עלם
 תכנית "דרך המלך" ,קרן פסיפס להכשרה מקצועית ,תכניתהיל"ה -קידום נוער.
צבא וגיוס – המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין ,יחידת "מיטב",
לשכות הגיוס ,מכינות קדם צבאיות לצעירים בסיכון ,מערך איתן,
עמותת "אחריי!".
תעסוקה – אפיקים ,בת עמי ,האגודה להתנדבות ,עמותת שי"ל,
עמינדב ,צל"ש ,קרן ההזדמנות ,רשת קינג סטור ,שירות לאומי
אזרחי – מנהלת השירות האזרחי ,שלומית ,תכנית "הד".
מגורים – הבית בשדה אליהו ,משרד הרווחה האגף לצעירות  -דירות
מעבר ,משרד השיכון (סיוע בשכר דירה) ,עמותת אותות – תכנית
מדרגה ודיורית ,עמותת החוט המשולש ,עמותת ילדים בסיכוי.
טיפול ורווחה – האגף לצעירים וצעירות במשרד הרווחה ,מרכז
תמר  ,עמותת "אפשר" ,עמותת עלם  -המרכז לפוגעים מינית,
קידום נוער ,קשב לנוער ,תב"ן.
מיצוי זכויות – מנהלת האגף להבטחת הכנסה בביטוח הלאומי,
משרד השיכון ,סיוע משפטי קידום נוער ,סל שיקום ,עמותת ידיד,
קליניקות משפטיות.
תרבות ופנאי  -הכוונה לקורסי העשרה במרכזי צעירים ,המרתף,
מלגות לחדר כושר ,קרן .Live well

פעילות במסגרת תכנית “עצמאות בקהילה”

תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים

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

פילוח ומאפייני קהל היעד

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

התפלגות לפי מגדר
קהל יעד

עמותת עלם מסייעת לשלושה גופים של השירות הלאומי -אזרחי:
עמותת שלומית ,עמותת עמינדב והאגודה להתנדבות .צוות תכנית
"עצמאות בקהילה" בעלם מכשיר רכזות מטעם השירות הלאומי-
אזרחי ,המלוות את הצעירים והצעירות במהלך שנות התנדבותם
בשני צירים :מעטפת פרטנית ומעטפת קבוצתית.

נערים

19%

נערות

76%

טרנסג'נדרים/ות

5%

התפלגות לפי גיל

המעטפת הפרטנית כוללת בתוכה ליווי והדרכת הרכזות סביב
התמודדויות והאתגרים הכרוכים בהתנדבות ,וכן ברווחתם הכללית
של הצעירים.

קהל יעד

המעטפת הקבוצתית כוללת הנחיה ,הדרכה וליווי מקצועי של הרכזות
בימי הכשרה קבוצתיים לצעירים .הקבוצה מהווה מרחב להתנסות,
למידה ורכישת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.

כמות

21-18

97%

26-21

3%

שותפויות מוסדיות ומקצועיות

השותפות עם הגופים של השירות הלאומי -אזרחי הוקמה מתוך
אמונה כי האלטרנטיבה לשרות אזרחי -לאומי לאוכלוסיות מרקע
של סיכון מהווה עבורם הזדמנות לשינוי מסלול חיים עתידי.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,אוניברסיטת חיפה ,אל הלב ,אינטל,
דלת פתוחה ,האגודה להתנדבות ,האוניברסיטה העברית ,האיגוד
הירושלמי למאבק בסמים ובאלכוהול ,המוסד לביטוח לאומי,
המכללה האקדמית תל אביב-יפו ,המרכז הגאה ,מחלקות לשירותים
חברתיים ,מנהלת השרות הלאומי אזרחי ,מנחי סדנאות עצמאיים,
מרכז לדעת ,מרכזי צעירים ,משרד הבריאות  -סל שיקום ,משרד
החינוך ,משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד הרווחה ,עמותת עמינדב,
עמותת שלומית ,פעמונים ,קרן אייסף ,קרן ההזדמנויות ,רדיו קול
הגליל העליון ,שורשים.

תכנית "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.

במסגרת התכנית ,עלם מלווה  22קבוצות בפריסה
ארצית שבהן כ 300-צעירים וצעירות.

באר שבע ,אשדוד ,ירושלים ,תל אביב ,רחובות ,פתח
תקווה ,חדרה ,חיפה ,טירת הכרמל ,טבריה וצפת.

מנהלת תכנית 4 ,רפרנטיות המלוות את הרכזות בשטח,
 6מנחים מקצועיים.
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כמות

29

Y elem

Y elem

מערך ייעוץ ,תמיכה נפשית והתערבויות עם נוער וצעירים ברשת

מערך ייעוץ ,תמיכה נפשית והתערבויות עם נוער וצעירים ברשת

מנהל מקצועי :גולן ג'ורנו

פילוח ומאפייני קהל היעד
בעולם של ימינו ובשימוש המרובה במסכים השונים ,בני נוער רבים
הזקוקים לייעוץ ,הכוונה ,מידע ואף טיפול ,מעדיפים להימנע מחשיפה
אישית ופונים לאינטרנט לקבלת סיוע ותמיכה באופן אנונימי ובלתי
מתייג .אנשי הטיפול של  Y elemנמצאים שם בשבילם.
פורטל  ,Y elemהפועל משנת  ,2004מספק מידע ,ייעוץ ותמיכה
נפשית למתבגרים בכמה אופנים:
•חדרי ייעוץ וירטואליים (צ'אט אישי) המאוכלסים בתומכים  -אנשי
מקצוע ,מתנדבים ומתנדבות שעברו הכשרת יסוד ,ומציעים יעוץ
אנונימי "אחד על אחד" באמצעות פלטפורמת צ'אט מתקדמת
אשר הותאמה ליחסי סיוע וטיפול ,תרומתה הנדיבה של חברת
.LivePerson
•פורום המדמה עבודה קבוצתית ומנוהל על ידי אנשי מקצוע
מוסמכים שעברו הכשרה ייעודית .הפורום מאפשר לבני הנוער
להתייעץ ולשתף אחרים בחוויות ובמצוקות שהם חווים.
•תמיכה במייל המאפשרת להפנות שאלות לאנשי המקצוע בכל
שעות היממה.
•דף פייסבוק וחשבון אינסטגרם המעניקים מרחב התערבות.
לדף הפייסבוק ( )www.facebook.com/yelem.israelישנם
כ 4,000-עוקבים ומותקנת בו מערכת צ'אט לתמיכה אונליין.
דף זה מהווה זרוע יישוג ,פרסום ושיווק באמצעות קמפיינים
ממוקדים ועוד.

הנושאים בהם פנו לY elem -

התפלגות לפי מגדר
כמות

נושא הפנייה

כמות

קהל יעד
נערים

42%

דיכאון וחרדה

19%

נערות

58%

פציעה עצמית ואובדנות על הרצף

15%

מיניות ,זוגיות ויחסים חברתיים

12%

פניות על הציר שבין הטרדה לפגיעה מינית

12%

יחסים עם הורים – קונפליקט בין-דורי
(לעיתים על רקע הגירה וקליטה)

10%

מתחת ל12 -

1%

לימודים ,זהות מקצועית ,אקדמיה

9%

14-12

11%

שנת שירות ,שירות לאומי ,צבא וגיוס

8%

16-14

28%

חולי (פיזי/נפשי)

7%

18-16

32%

פגיעות ובריונות ברשת

7%

21-18

24%

25-21

4%

שימוש בחומרים פסיכואקטיביים,
התמכרות לרשת ואחרים

1%

פחות מ1% -

טרנסג'נדרים

התפלגות לפי גיל
כמות

קהל יעד

התפלגות לפי מוצא
קהל יעד

במהלך שנת  2017ביקרו  70,000גולשים באתר
.Y elem
בשנה זו נערכו ב 4,126 Y elem-התערבויות
טיפוליות שונות עם  2,239בני נוער וצעירים
בגילאים 12-25
 6עובדים ו 42-מתנדבים בתפקידי ייעוץ ותמיכה ,הדרכה,
טכנולוגיה וניו מדיה פעלו בשנה זו ב.Y elem-

כמות

ישראלים וותיקים
יוצאי חבר העמים

8%

יוצאי צרפת

1%

החברה הערבית

1%

יוצאי אתיופיה

1%

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

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים
להמשך טיפול

פלטפורמת הצ’אט של  ,Y elemאשר פותחה
בתרומתה של חברת LivePerson
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בשנת  ,2017עלם עמלה על פיתוח מערכת מכ"ם חדשנית
בשיתוף עם חברת  ,Vigoבמטרה לאפשר סריקה וניטור
של מוקדי מצוקה של נוער ברחבי הרשת .המערכת
החדשנית מאפשרת איתור ממוקד ביותר של נוער במצוקה,
ומסייעת בהכוונה ובתפעול צוות מקצועי ומתנדבים אל מול
הנערים והנערות שאותרו  -בהתערבויות קצרות מועד וכן
בהתערבויות בשעת משבר .בכך ,הפלטפורמה החדשנית
מסייעת בהעמקת עבודת הייעוץ והתמיכה של עלם ברשת.

לקבלת סיוע פנו לאתר yelem.org.il

הצלחות והישגים משמעותיים
89%

שירות

פלטפורמה חדשנית לאיתור
מוקדי מצוקה ברשת

מספר הפניות

שירותי רווחה ,חינוך וסיוע

136

תכניות אחרות של עלם

101

גיוס לצה"ל  /שירות לאומי

13

תעסוקה או הכשרות מקצועיות

4

•

•

עלייה במספר הפונים לעלם ברשת  -בשנת  2017ראינו
עליה של  16%במספר הפונים ל Y elem -וכן גדילה של
 8%בסך ההתערבויות .הצמיחה נבעה מכניסה של Y elem
לרשתות חברתיות נוספות כגון האינסטגרם ,כסביבות
ניטור ,איתור ויישוג של בני נוער וצעירים בסיכון ,וכן בזכות
התמקצעות והבנה טובה יותר של עולם הדיגיטל והתמיכה
ברשת ,יד ביד עם הכשרות מעמיקות ,מקצועיות וארוכות יותר
של מערך המתנדבים המקצועי.
העשרת והעמקת ההכשרה המקצועית לצוות  -בעקבות
הגידול וההרחבה במספר ההתערבויות והפונים ,פותחו
ב Y elem-שני קורסי יסוד לייעוץ והתערבות עם נוער
וצעירים בסיכון ברשת ,בהיקף של  65שעות אימון בשנה,
אותם עוברים עובדי ומתנדבי .Y elem

שותפים
הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי ,משרד הקליטה,
פורטל תפוז ,צ'ק פוינט ,קרן פרץ נפתלי.LivePerson ,
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משאבי קהילה והתנדבות

משאבי קהילה והתנדבות

מנהלת התחום :לאה פריזנט אדלר

הצלחות והישגים

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 הכשרה וליווי של
מתנדבי העמותה ,הן בקרב הקהילה המקומית למען בני הנוער
בסיכון והן ברמה הארצית .כמו כן ,עלם שותפה פעילה בשינוי
מדיניות והובלת תהליכים ארציים בנושא ההתנדבות במדינת ישראל.

•מגן שר העבודה והרווחה לשנת  – 2017בוגר עלם ,שטופל
בעבר באחד המרכזים של העמותה והפך למתנדב מן השורה,
קיבל השנה את מגן שר העבודה והרווחה על הצטיינות
בהתנדבות.
•העלאת מספר המתנדבים – בשנת  2017עמדנו ביעדי המצפן
הארגוני של העמותה עם העלאת מספר המתנדבים הקלאסיים
שאינם מקבלים תמורה חומרית ל 70% -מכלל מתנדבי העמותה.
•כנס כלל ארגוני בנושא חדשנות בהתנדבות – כנס כלל ארגוני
בנושא התקיים השנה ,זו הפעם הראשונה ,לכלל עובדי עלם,
במטרה לחשוף את העשייה החדשנית ולתת דגש מרכזי והעצמה
של תחום ההתנדבות ,כחלק מאבני היסוד וערכי הארגון.
•התנדבות בחברה החרדית ובחברה הערבית – בשנה זו
התבצעה העמקת השיח של ההתנדבות הקלאסית בחברה
החרדית ובחברה הערבית ,וכן ניסיון להגדיל את מספר
המתנדבים מחברות אלו.
•ביסוס תפקיד הרפרנטיות ורכזי ההתנדבות – השנה התחדד
תפקידן של רפרנטיות ההתנדבות כמובילות נושא ההתנדבות
בכל אחד מהתחומים ,וכן תפקידם של רכזי ההתנדבות,
המודרכים על-ידי הרפרנטיות .פורומים של רכזי התנדבות
מתקיימים אחת לשישה שבועות כקבוצת למידה והעמקה
בתחום ניהול ההתנדבות.
•ימי עיון תחומיים למתנדבים – השנה קיימנו ימי עיון ולמידה
מקצועית תחומיים למתנדבי התחומים השונים.

במהלך שנת  2017פעלו בעלם כ 2,000-מתנדבים,
מתוכם כ 1,500-מתנדבים ומתנדבות קבועים (300
מהם בני נוער) ,ולצדם קרוב ל 500-מתנדבים ומתנדבות
מהעולם העסקי אשר הגיעו לפעילות חד פעמית מגוונת
(כגון "יום מעשים טובים" שמנוהל על ידי עמותת רוח
טובה) או פעילויות מספר פעמים בשנה באמצעות אימוץ
פרויקט של עלם.
להתנדבות השפעה משמעותית ובעלת כוח מכריע ,הן
כלפי בני הנוער והן כלפי המתנדבים עצמם והחברה בכלל.

על ההתנדבות בעלם

מתנדבי ומתנדבות שטח

	•מתנדבים ומתנדבות בתוכניות ופרויקטים בשטח  -התנדבות
בתפקידים ישירים עם בני הנוער באופן פרטני ,בקבוצות או
בהדרכות צוותים מקצועיים .מתנדבי ומתנדבות השטח פעילים
אחת לשבוע במשמרת קבועה במשך שנה לפחות .בכל
פרויקט נמצאים מנהל או מנהלת האחראים 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 וכן בתי עסק המעסיקים בני נוער.
	•מתנדבי חו"ל – פעילים בארצות הברית ובאירופה לגיוס משאבים.

תורמים ושותפים

מהתנדבות משמעותית
לחברות רבת שנים

	•מלגות קרן אימפקט וקרן הישג –  80מילגאים משתי הקרנות הללו
שובצו לעשייה בפרויקטים השונים בעלם .סך השעות שנתרמו
לעמותה מטעמם עמד השנה על למעלה מ 6,000-שעות.
	•מכללות ואוניברסיטאות  -מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ
לקחו חלק בפרויקטים של עלם השנה במסגרת מחויבות אישית
והכשרות מעשיות לסטודנטים מהחוג לעבודה סוציאלית ומהחוג
לקרימינולוגיה במוסדות השונים.
	•עמותת רוח טובה  -שותפה פעילה כבכל שנה ב"יום מעשים
טובים".
	•חברת אמדוקס  -תורמת מדי שנה אכסניה וכיבוד לכנסים
מקצועיים של עלם בנושא התנדבות.

עלם שואפת לפתח שותפויות אסטרטגיות משמעותיות
וארוכות טווח.
חברת יוניליוור ישראל מהווה מודל לשותפות עמוקה,
הנמשכת זו השנה השמינית .שיתוף הפעולה ההדוק בין
עלם ליוניליוור התעמק והתעצם עם השנים ,עד לכדי יצירת
ובניית תכניות ייחודיות וארוכות טווח בפרויקטים שונים של
עלם – תכניות המבוססות על תכנים ,משאבים והון אנושי
מטעם יוניליוור.
בין התכניות שיוניליוור הפעילה בעלם השנה ,בהתנדבות:
חונכויות אישיות וקבוצתיות ,תכנית רב חודשית לבוגרים
ממרכזי הנוער של עלם ,המשך הטמעת משחק ייחודי שפותח
על ידי יונילוור באופן ייעודי עבור נוער בסיכון ,מגוון סדנאות
כגון העצמה לנערות ,ימי שיא והתנדבות משותפת של עובדי
יוניליוור ונערי עלם למען גורם שלישי בקהילה ועוד.

להתנדבות:

tamib@elem.org.il
ערב למתנדבי “מישהו לרוץ איתו”

לצפייה בסרט בנושא
ההתנדבות בעלם
סרקו את הקוד:

התנדבות עסקים

אנו רואים במעורבות של ארגונים עסקיים משמעות רבה עבורנו
ועבור הארגונים עצמם ועובדיהם .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.

מתנדבי מטה
	•הוועד המנהל וועדות המשנה.
	•ועדת ההתנדבות – ועדה בראשותו של ד"ר אהרן יורק ,שבה
חברים אנשי אקדמיה ,אנשי המגזר השלישי ,עובדי מטה ושטח
וחברי הועדה המקצועית של העמותה ,הדנים בסוגיות פרקטיות
וארגוניות בתחום ההתנדבות.
	•אנשי מקצוע המלווים את הצוות הבכיר בעמותה – יועצים
ארגוניים ,מנהלי משאבי אנוש ,מדריכים ,אנשי עסקים ,ומתנדבי
מטה העוסקים בתרגום ובסיוע בגיוס משאבים.

בשנת  2017נטלו חלק בפעילויות בין היתר החברות :אדמה מכתשים,
אמדוקס ,ארומה ,ביטוח ישיר ,הולמס פלייס ,חבר ,טבע תעשיות
פרמצבטיות ,יוניליוור ,משרד הביטחון ,מלון קינג דיוויד ,מלונות
קראון פלאזה ,מקדונלדס ,תשלובת זארה.eBay ,LivePerson ,Wix ,
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עובדי ועובדות  AIGבעבודות שיפוץ וגינון ב”עלמה”
במסגרת יום מעשים טובים

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה :עדי שמגר

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים בעלם מפתחת מקורות הכנסה
ומגייסת את המשאבים הדרושים לעבודה המתבצעת בשטח,
למען בני נוער וצעירים בסיכון בכל רחבי הארץ .בשנתה ה35 -
של העמותה ,אנו אסירי תודה לתורמים ,לשותפים ולתומכים
הרבים ,חלקם הולכים איתנו יד ביד כבר שנים תוך הכרה במטרה
החשובה ,שלשמה עלם הוקמה – סיוע לנוער וצעירים במצבי
סיכון ומצוקה.

•מבצע הדגל השנתי בהובלת נשיאת העמותה
הגב' נאוה ברק –
	•קמפיין הדסטארט  -בשנת  ,2017במרכזו של מבצע הדגל
השנתי ,קיימנו לראשונה קמפיין מימון המונים ,שזכה
להצלחה אדירה .במסגרת ההדסטארט ,בו גייסנו כספים
למען הקמת מרכז שפתוח  24/7לצעירות חסרות בית
בירושלים ,הצלחנו באמצעות מעל לאלף תומכים לגייס 100%
מהיעד תוך שלושה ימים ,ובסיומו של הקמפיין לגייס יותר
מ 230%-מהיעד המקורי .בזכות ההדסטארט הוקם ונפתח
המרכז בירושלים ,בו לראשונה צעירות בסיכון מקבלות מענה
 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,כולל ליווי אישי וקבוצתי,
אספקה של מיטה חמה וארוחה ,תכניות שיקום ועוד .אנו מודים
לתורמים ולמתנדבים שגייסו תשורות וכספים למען הקמפיין.
.

בין התורמים לעמותה ניתן למצוא חברות עסקיות ותורמים
פרטיים ,קרנות מהארץ ומחו"ל וכן הציבור הרחב ,התורם לאורך
כל השנה במבצעי ההתרמה השונים ,ובפעילויות התנדבותיות
מגוונות .עמותת עיגול לטובה מאפשרת לציבור הרחב לעגל את
הרכישות בקנייה בכרטיסי אשראי לטובת עלם וחברת פנגו,
המאפשרת כבר שנה רביעית למאות משתמשי האפליקציה שלה
לעגל לטובה למען נוער בסיכון בישראל .לאורך השנים מתקיים
גם שיתוף פעולה פורה עם חברת אסם ,המספקת מוצרי מזון
וחטיפים באופן שוטף למרכזי עלם ברחבי הארץ .בנוסף ,הקרן
לידידות תומכת בעלם למעלה מ 16-שנה ,ומהווה שותף יציב וגב
תומך לפעילותה של עלם למען נוער במצבי סיכון ומצוקה קשים.

•עלם במרוץ הלילה של תל אביב  -מרוץ עלם התקיים
זו השנה השביעית ,וגם הפעם חברנו לעיריית תל אביב
והשתתפנו במרוץ הלילה ,הכולל כ 20,000-רצים מידי
שנה .המקצה שהוקדש לעמותת עלם והוזנק על-ידי נשיאת
העמותה ,הגב' נאוה ברק ,לווה בהתרגשות רבה ובאווירה
ספורטיבית .במקצה השתתפו גם השנה נערים ובוגרים
מפרויקטים שונים בעלם ,קבוצות ריצה מחברות עסקיות
שייצגו את עלם על המסלול ,וכן עובדים ,עובדות ,מתנדבים
ומתנדבות מהעמותה.

הוקרה ביצירתיות וחדשנות
של שותף ותיק
משרד הפרסום גיתם  BBDOהנו שותף ותיק של עלם ,מאז
השקת קמפיין הדגל "אורות התקווה" הראשון ,משנת 2003
ועד היום .צוות גיתם מלווה את עלם בהתנדבות לאורך
הקמפיין .בשנת  ,2017הוענק פרס אפי הזהב לגיתם על
קמפיין "בתים מבפנים" שהתקיים שנה קודם לכן בתל אביב,
ובו הוזמן הציבור לסייר ב"זולה" ולפגוש באופן בלתי אמצעי
צעירים חסרי בית ,המקבלים סיוע מעלם .אנו מברכים את
גיתם על זכייה בפרס זה ומודים לצוות המסור על שיתוף
הפעולה המוצלח והפורה מזה שנים.

אנו מודים להם מקרב לב.
השנה הובלנו מספר אירועי גיוס כספים חדשניים:

מרוץ עלם

•אירוע ההתרמה השנתי – ערב ההתרמה השנתי של עלם
התקיים זו השנה השנייה במתכונת הייחודית בנוסח .TED
בערב המרגש ומעורר ההשראה ,אליו הגיעה כבכל שנה
צמרת הקהילה העסקית אשר בחרה להגיע ולתמוך בעמותה,
התקיימו הרצאות קצרות ומרתקות כולל ההרצאות של עלי
ושי ,צעיר וצעירה שעלם סייעה להם כשהיו בני נוער ,אשר
שיתפו את הקהל בסיפוריהם האישיים וסיפרו על תרומתה של
עלם בתהליך ההשתקמות וההצלחה שלהם .באירוע השתתפו
גם ח"כ אורלי לוי אבקסיס ,ח"כ מירב בן ארי והיזם ואיש
ההייטק ינקי מרגלית ,וכן הופיעו על הבמה ובידרו את הקהל
רותם אבוהב ואבי סינגולדה ולהקתו .במהלך האירוע נאספו
למעלה ממליון  ₪לטובת צעירים וצעירות חסרי בית ונפגעי
ונפגעות תקיפה מינית.

•התגייסות אנשי עסקים למען עלם  -אנו מודים לגופים
ולשותפים הרבים שהתגייסו למבצע הדגל השנתי ,כולל
קבוצת  ,FOXשותף מרכזי של עלם מזה שבע שנים המלווה
את עלם במכירת דגלונים מנצנצים בחנויות הקבוצה למשך
חודש ימים ,ולחברות ואנשי עסקים שתומכים בנו לאורך
השנים והתגייסו למעננו.

לצפייה בסיכום אירוע ההתרמה סרקו את הקוד:
בשיאו של מבצע הדגל ,הוגש דוח הפעילות השנתי של
העמותה לכבוד נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין ,על-ידי יו"ר
עלם מר שלמה ינאי ,נשיאת העמותה הגב' נאוה ברק ומנכ"לית
העמותה הגב' ענבל דור קרבל.
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עגלו את האגורות הקטנות
בקנייה בכרטיס אשראי
לטובת עלם
נאוה ברק וענבל דור קרבל במרוץ עלם

חפשו אותנו גם ב-

אנשי עסקים וחברות המעוניינים

www.facebook.com/ElemIsrael

לתרום ולקחת חלק בפעילותנו מוזמנים

www.instagram.com/elem_israel
www.youtube.com/user/elemIsrael

לפנות לtally@elem.org.il -
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גיוס משאבים USA

שנת  2017הביאה לצמיחה ,אתגרים והצלחה בעלם ארה"ב .רבי
ד"ר אריק מ .לנקין ,אשר כיהן כמנכ"ל עלם ארה"ב במשך שנתיים,
עלה לישראל והשאיר אחריו חלל בהנהגה המקצועית ,אך חיפוש
נרחב הוביל אותנו למציאת מחליף לרבי .בנובמבר  ,2017מרק
ניידלמן ,מומחה ובעל ניסיון של שלושה עשורים בהנהגת קהילות
יהודיות ,החל בתפקידו כמנכ"ל עלם ארה"ב .אנו מברכים אותו
בהצלחה בתפקידו.

ג'ודי פיין ,אחת מחברות הועד המנהל החדשות שלנו ותומכת
נאמנה ,אירחה מסיבת חנוכה בביתה .האירוע היה מוצלח ביותר.
לורי גאסט ,הסמנכ"לית שלנו ,נשאה דברים בשם עלם .האירוע
אפשר לעלם להציג את פעילות הארגון לאנשים רבים שלא
נחשפו לעלם קודם לכן .אנו פועלים למען שילובם של מי שהיו
נוכחים באירוע ,בפעילות עלם במהלך השנה.
אנו גאים על צירופם של חמישה חברים חדשים ובולטים לוועד המנהל.
הם מגיעים מרקעים מגוונים :חינוך ,ניהול משברים ,מדיה ,נדל"ן ויזמות.
ניסיונם האישי ,המקצועי והפילנתרופי תורם רבות לעלם ארה"ב.

ערב הגאלה שלנו , "Ray of Hope" ,התקיים בחודש נובמבר.
קרטיס סילבה ,מנהיג הקהילה הסוחף ,הפעיל החברתי והמקים
של ה ,Guardian Angels-קיבל את פרס ה.Lifesaver Award-
בנאום קבלת הפרס ,הוא דיבר על טיולו הראשון לישראל ,אשר
היה בשנת ה 50-למדינת ישראל .הוא סיפר כיצד הGuardian-
 Angelsקיימו איתורים אחר נוער ברחבי ארה"ב ומדינות אחרות
ברחבי העולם .סילבה ראה במו עיניו את הדברים שבני הנוער
בישראל מתמודדים איתם על בסיס יומי ,ושילב אסטרטגיות
רלוונטיות בתכניות של ה .Guardian Angels-ניתן לצפות בנאום
מעורר ההשראה של סילבה בגאלה באתר עלם ארה"ב:
( www.elem.orgיש להכנס לגלריה).

לורי גאסט עמלה רבות על הרחבת מיצובנו ברשתות החברתיות.
אחרים ,כגון מיטשל סלפיאן ,מתנדב ותיק בעלם ,משרתים בוועדת
יחסי הציבור שלנו במטרה לשווק ולהפיץ את דברי עלם.
אחת המשימות החשובות מבחינתנו היא לשלב בכוחותינו גם
צעירים המביאים איתם ידע מקצועי .שילובם של צעירים הינו
הכרחי לעתידנו ,לצד נסיונם ויכולותיהם של מקימי העמותה.
בהוקרה,
עלם :USA
אן ביאלקין – מייסדת משותפת ויו"ר חבר המנהלים
לנור רובן – נשיאה
לורי גאסט – סמנכ"לית
מארק ניידלמן – מנכ"ל

נועם ליידן ,שדרן ברדיו  ,ABCהנחה את האירוע .מעל ל200-
איש נכחו בגאלה ,כולל צעירים רבים אשר נחשפו לעלם בפעם
הראשונה .האירוע היה מוצלח מאוד ובסופו גויסו סכומים גבוהים
יותר משתכננו לאירוע.

מחלקת הדרכה וניהול ידע

מנהל המחלקה :סמנכ"ל עלם ,אמיר דלומי

עבודה מותאמת לנערות ,נוער עובר חוק ,נוער חרדי ,עבודה
רגישת תרבות ועוד.

מחלקת הדרכה וניהול ידע אמונה על פיתוח ידע מקצועי בארגון,
הדרכת עובדים ועובדות ,המשגת הידע הארגוני והנגשתו לכלל
הארגון .כל אלו ,לצד ניהול תהליכי מדידה והערכה לתוכניות השונות
בעמותה .כארגון שעובד עם בני נוער ,צעירים וצעירות במצבי סיכון
מזה  35שנה ,נצבר בקרב עלם לאורך השנים ידע רב בנושא,
המתעדכן באופן יום יומי  -ועל בסיסו ,כמומחים בתחום ,אנו מציעים
גם הכשרות חוץ ארגוניות..

•בשנת  2017התקיימו מעל ל 400 -שעות הכשרה לגופים
שונים ,ביניהם :משרד החינוך ,משרד הרווחה ,בית הספר
המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה (דימו"ל) ,שירות בתי
הסוהר ,עיר ללא אלימות ,הרשות למלחמה בסמים ,יועצות
ממ"ד ,גופים עירוניים ועוד.
•הטמעת תהליכי מדידה והערכה בארגון – במהלך השנה
הקפדנו על בחינת מטרות הפרויקטים של העמותה והגדרה
מעודכנת של התוצאות הרצויות לתוכניות עלם השונות.

פעילות והישגים בשנה החולפת
•הדרכות והשתלמויות לעובדים ועובדות – בשנת  2017קיימנו
 220שעות הדרכה חודשיות שהועברו על-ידי  6מדריכים
ומדריכות לכלל עובדי ועובדות עלם ,במטרה לתמוך בתהליך
ההתפתחות והלמידה של אנשי ונשות המקצוע בארגון ובשיפור
דרכי העבודה עם הנוער ,הצעירים והצעירות .כמו כן ,במהלך
השנה קיימנו השתלמויות בנושא מיומנויות בהדרכה לעובדי
ועובדות עלם בתפקידים רלוונטיים.

•פורטל לעובדי עלם – בשנה זו מחלקת הדרכה וניהול ידע
הובילה את חידושו של הפורטל הארגוני של עלם ,אשר נבנה
מחדש במטרה לאפשר תהליכים של איסוף והנגשת ידע
בקרב עובדי ועובדות הארגון.

•מיצובה של עלם כגוף ידע בשדה הטיפול בבני נוער בסיכון–
בשנה זו התקיימו מפגשים עם מאות אנשי ונשות מקצוע מחוץ
לעלם לטובת הכשרות מקצועיות במגוון נושאים ,כגון :עבודת
רחוב ,מיניות ,נוער במרחבים בלתי פורמאליים ,נוער בזנות,

הדרכות והשתלמויות לעובדי ומתנדבי עלם
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הדרכות והשתלמויות לעובדי ומתנדבי עלם
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פריסה ארצית  -פעילות עמותת עלם

הערכה לתוצאות פעילות 2017

הוצאות כלליות,
גיוס תרומות ומימון
5,095 = 10%
מרכזי מידע
12,903 = 26%

טיפול בקטינים בעלי
התנהגות מינית פוגעת
4,388 = 9%
הדרכה וניהול ידע
1,664 = 3%

הוצאות

סה"כ 49,099

תעסוקה
והכשרות מקצועיות
5,953 = 12%

ניידות
ועבודת רחוב
8,107 = 18%

התנדבות וקהילה
544 = 1%
תכניות קצה
ופרויקטים מיוחדים
10,445 = 20%

תרומות
6,812 = 14%

6

שווי עבודת מתנדבים
11,957 = 25%
קרנות
4,786 = 10%
עמותות
660 = 1%

הכנסות

סה"כ 49,099

עלם ארה"ב
1,718 = 3%
פרויקטים 1,522 = 3%
סניפים 609 = 1%

משרדי ממשלה
9,329 = 19%

מוסדות ציבוריים אחרים
436 = 1%

1
2
3

רשויות מקומיות
11,270 = 23%

4
5
6

* הנתונים אינם מבוקרים ומוצגים באלפי שקלים
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תחום עבודת רחוב
תחום מרכזי נוער
תחום קצה ונערות
תחום פגיעות מיניות
תחום תעסוקה ,ליווי אישי וצעירים
Y elem

6
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5

5

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

תורמים ושותפים

מוסדות העמותה

מעל

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

חברי
ועדת משאבי אנוש
ירון בלומנטל
דליה נרקיס

נשיאת
העמותה
נאוה ברק

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

חברי
הועדה המקצועית
פרופ' אמנון לזר  -יו"ר
ד"ר אהרן יורק
ד"ר גילה אמיתי
חיותה שנבל
ד"ר מרים גולן
פרופ' נתי רונאל
עדן פוקס
פרופ' ריקי סוויה
פרופ' שלמה רומי
שמואל חזון

זוהר חמו
רחל שרביט
נחום מיכאלי
מיכל קומם
עינת וגר אטיאס
איילה כוחן שטיינפלד

סיגל פרידמן
נעמה פרידמן
ד"ר גלית ינאי ונטורה
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יוסף שטח  -יו"ר
אודי נבו
הראל כהן
מוטי מור
שמואל גלייזנר
יקי עטאר  -מבקר פנים

חברי
ועדת הערכה ומחקר

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

Ann and Kenneth Bialkin

₪500,000 - ₪250,000

קרן קלד
קרן בוקסנבאום נטע
קבוצת FOX
Fonds Social Juif Unifié - FSJU
EV Fund
פיינל
אסם השקעות – תרומת מוצרים בשווי
Lenore Ruben

₪250,000 - ₪100,000

פרופ' ריקי סוויה  -יו"ר
ד"ר אהרן יורק
פרופ' אמנון לזר
ד"ר גילה אמיתי
פרופ' נתי רונאל
רונית חיימוב אילי

גברת ומר אהובה ושלמה ינאי
בנק הפועלים – פועלים בקהילה
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
יוניליוור ישראל
מלכה עמית בע"מ
אמברוזיה סופהרב בע"מ
הסוכנות היהודית
עורכי דין מרקמן את טומשין
Termcotank SA
איתוראן איתור ושליטה בע"מ
נובל אנרג'י
בתיה (בבה) וינטרוייב ז"ל
מר סבי מיונס
Char. Trust Under the Will of Louis Feil
Jeffrey A. Altman Foundation Inc.
The Emanuel & Riane Gruss Charitable Foundation

שלמה ינאי  -יו"ר
ד"ר אמנון לזר
ירון בלומנטל
עדן פוקס

₪100,000 - ₪50,000

עלם ארה"ב:
לינור רובן
בוני ג'קובסון

חברי
ועדת התנדבות
ד"ר אהרן יורק  -יו"ר
ליאורה ארנון
מירב לוי
ענבר גלדמן

חברי
ועדת הביקורת

₪500,000

חברי
ועדת משילות

קרן קלור ישראל
הראל חברה לביטוח
סומוטו ישראל
קרן עזריאלי

Psychology Expert UK
גנדיר השקעות בע"מ
יוחנן גול
מגבית קנדה
מר סבי מיונס
ביגוד B -גוד – רשת אופנה והנעלה לכל המשפחה
קרן גרטנר
קרן משפחת שטיינהרט בישראל
קרן משפחת ארקין
מועדון חבר צרכנות
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
דורון לבנת
הסוכנות – שותפות ביחד – פדרציית שיקגו
קרן Help Jews Home
Max and Bessie Bakal Foundation
The Abraham Gertzman Fund
Gary Saltz Foundation, Inc.
Ira Rennert
Jack and Joan Saltz
The Aaron and Cecile Goldman Family Foundation

₪50,000 - ₪10,000

קרן יהל
קרן מוריס סולומון קאהן
דן גבע חברת עורכי דין
ישראכרט בע"מ
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
אמדוקס ישראל
קרן אניאס ובני שטינמץ בע"מ
Stroma First Trust
עמית פולק מטלון ושות'
CF Technologies Limited
ביטוח ישיר -איי.די.איי חברה לביטוח
אסם השקעות
שטיחי לייף סטייל בע"מ
קרן פרץ נפתלי
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
סומך חייקין KPMG
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
אס וי אם סטאר ניהול הון סיכון בע"מ
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תורמים ושותפים

מ.ג.מ יזמות בע"מ
מתן משקיעים בקהילה
Jewish Federation of Greater Kansas City
George Blumenthal
Mark Bosswick
Lore Brenauer
Citco
Thomas Clougher
Lester Crown
Avram and Gail Friedman
Frances Katz
Howard and Rochelle Kivell
Lee Gottlieb Fund
Joe and Shira Lipsey
Jacob Lyons
Magda and Edward Bleier/Dana Foundation
Michael D. & Joanne Levin Foundation
Morgan Stanley & Co. LLC
Trisha Reger
Connie Rubin and Carl Wisotsky
David Efron
The Sharon Houminer Foundation
Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP
The Joseph H. Flom Foundation
Niko Elmaleh
Mortimer Zuckerman
Craig Platt

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
מיתר נחמד דפנה ,נחמד אמיר אלימלך
Wix
חורב נועם אברהמי
מר מנחם שלגי
ברק קפיטל חיתום בע"מ
קרן צדקה לזכר מייכור יעקב-חי ז"ל .הנאמן :יוסף בר נתן
שובל סוכנות לביטוח בע"מ
אלדן תחבורה בע"מ
לידר שוקי הון
אבינועם ואסתר נאור
דלתא גליל תעשיות בע"מ
פרטנר תקשורת בע"מ
גברת ומר נילי ואדי שלו
גברת ומר טליה וגד זאבי
אלטשולר שחם בע"מ
פימי חמש  2012בע"מ
נדב ואיריס גרינשפון
קבוצת כלל
בנק מזרחי טפחות
שיכון ובינוי
קרן היסוד
HSBC
שופרסל
אברהם פרידמן
קרן אהרון גוטווירט
יונייטד ישראל
קרן אביעד
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
אמות השקעות בע"מ
הרצליה מדיקל סנטר בע"מ
מבטח שמיר אחזקות בע"מ
מלונות דן בע"מ
מליסרון בע"מ
אקסלנס נשואה חיתום ( )1993בע"מ
י.ח .דמרי בניה ופיתוח בע"מ
בריטיש ישראל הייטק (צפון) בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
חשמל מוטור בע"מ
ע .לפידות פרמצוידיקלס בע"מ

משרדי ממשלה

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד החינוך
המשרד לקליטת עלייה
המוסד לביטוח לאומי
משרד הבריאות
המשרד לשירותי דת
משרד הביטחון
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד השיכון
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תורמים ושותפים

רשויות מקומיות
אופקים
אור יהודה
אילת
אלעד
אשדוד
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בית"ר עילית
בני ברק
בת ים
הוד השרון
הרצליה
זיכרון יעקב
חולון
חוף הכרמל
חיפה
יהוד
יקנעם
ירושלים
כפר סבא
לוד
מודיעין
מודיעין עילית
מ.א .גליל עליון
מ.א .הר חברון
מ.א .חבל מודיעין
מ.א .מבואות חרמון
מ.א .נווה מדבר
נצרת עילית
נשר
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
LivePerson
Headstart
Laline
MANGO
The Children's Place
אבי סינגולדה וחברים
אדמה מכתשים
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אוניברסיטת בר אילן
איציק בירן
אלביט מערכות בע"מ
אמדוקס ישראל בע"מ
ארומה אספרסו בר
בזק
בזק אול ליין
בתי קולנוע תיאטראות בע"מ
גוט מדיה
ג'ון ברייס
ג'וינט ישראל
גיתם BBDO
גלאי תקשורת
גלובוס גרופ
גלעד עדין -מדיה מחוץ לקופסה
הולמס פלייס
המרכז הבינתחומי APEI
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תורמים ושותפים

המרכז הבינתחומי הרצליה
הסוכנות היהודית
זולה פינות ישיבה Zula
ח"כ אורלי לוי אבקסיס
טופ אודיו
יוניון מוטורס
יונייטד קינג
יוניליוור ישראל
יינות ברקן
ינקי מרגלית
כפיים אקטיב KPM
לוריאל ישראל
ללין נרות וסבונים בע"מ
מועדון חבר צרכנות
מיקי חיימוביץ'
מכללת ספיר
מלון דיויד אינטרקונטיננטל
מלון קינג דיויד
מלונות קראון פלאזה
מלונות ישרוטל
מקדונלדס ישראל

מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית
מתן משקיעים בקהילה
עיגול לטובה
עמותת שלומית
פורטל תפוז
פנגו+
ציונות 2000
קבוצת עזריאלי
קרן משפחת ביסן
קרן אימפקט
קרן הישג
רוית אסף – רשת בתי ספר בישראל לאיפור ומקצועות היופי
רותם אבוהב
רועי בלנק  -סטודיו בלנקו לעיצוב גרפי
שידורי קשת
תנובה
תשלובת זארה
 HPישראל
eBay
Yes
Wix

אירוע ההתרמה השנתי של עלם
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תורמים ושותפים

שיתוף פעולה הדוק ורב שנים עם יוניליוור ישראל

חברת אסם :תרומה קבועה לכל הפרויקטים בארץ
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שיתוף פעולה עם פנגו ועיגול לטובה

שלמה ינאי ,ענת גבריאל  -מנכ”ל יוניליוור ישראל ונאוה ברק

סדר פסח במרכז לצעירות חסרות בית בירושלים

נשיא המדינה ראובן ריבלין ,נאוה ברק וצעירי ובוגרי עלם

אירוע הגאלה השנתי של הFonds Social Juif Unifié -
בפריז .משמאל לימין  -ענבל דור קרבל ,נאוה ברק,
נשיא ה FSJU-אריאל גולדמן  ,נציגת ה FSJU-בישראל
מרים פדידה ונציגי ארגונים נוספים

נאוה ברק מעניקה את דוח עלם  2016לנשיא המדינה ראובן ריבלין

שר הרווחה ,מר חיים כץ ,מנכ”ל משרד הרווחה ,מר אביגדור קפלן,
והגברת נאוה ברק במרכז לצעירות חסרות בית בירושלים

נאוה ברק ,ענבל דור קרבל
ומייסדי מרוץ עלם
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משתתפי אמדוקס במרוץ עלם

גלעד אלטשולר ובעז דותן

ענבל דור קרבל ,ח”כ מירב בן-ארי ,שלמה ינאי
באירוע ההתרמה השנתי של עלם

גד זאבי ושבתי שביט

ח”כ עליזה לביא וענבל דור קרבל
בשלטר לצעירות חסרות בית בירושלים

טקס הענקת מגן שר הרווחה ,מר חיים כץ,
למתנדבים מצטיינים ,שהוענק למתנדב יונס פרא
מ”הפוך על הפוך תל אביב”

ח”כ אורלי לוי-אבקסיס
באירוע ההתרמה השנתי של עלם
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