העמותה
לנוער במצבי
סיכון
דו"ח השפעה לשנת 2018

כמה מילים לפתיחה
חזון עמותת עלם
לסייע לבני/ות נוער ,צעירים וצעירות הנתונים במצבי סיכון
להתמודד עם מצוקותיהם ,להתגבר על הסיכונים ולהתבגר
כאזרחים מועילים ותורמים לעצמם ,לחברה ולמדינה.

אודות עלם
רצף הסיכון של בני הנוער בישראל והמענים של עלם
)70%( 560,000

)15%( 120,000

)10%( 80,000

)4%( 32,000

)4%( 8,000

קשיי גיל
ההתבגרות

קושי להתמודד עם
בעיות גיל ההתבגרות,
תפקוד ,דיכאונות ,שימוש
בסמים ואלכוהול

חוסר תפקוד במערכת
החינוך ,חוויות כישלון,
מחשבות אובדניות ,נשירה
סמויה ,שימוש בסמים
ואלכוהול ,בעיות רגשיות
ומשפחתיות קשות

נשירה ממסגרות
נורמטיביות ,ניתוק
חברתי ,שוטטות ,כישלון
בהשתלבות במסגרות,
שימוש בסמים ואלכוהול,
עבריינות ופשיעה

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

נוער נורמטיבי

באירוע לציון  35שנה לעלם ,הענקנו את אות יקירי
עלם למייסדי העמותה ,אן וקני ביאלקין ,שהגיעו
במיוחד מארצות הברית .לאירוע המרגש הגיעו צמרת
הקהילה העסקית ,תורמים ושותפים.

עמותת עלם הוקמה לפני  35שנה במטרה לסייע לבני
נוער בסיכון מתוך תחושת אחריות חברתית ,ובמטרה
לשפר ולשנות את מצבם של בני הנוער והצעירים.
 300עובדי העמותה ו 2,000-מתנדביה פגשו השנה
 21,000בני נוער וצעירים על כל רצף הסיכון בעבודת
הרחוב ,במרכזי הנוער ,ברשת ,בליווי לחיים עצמאיים
ובקצה רצף הסיכון.

אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם המגזר
העסקי ,המאפשר את פעילותנו ומחדד את חשיבות
האחריות והערבות ההדדית ליצירת חברה הוגנת
וקשובה .אנו אסירי תודה לחברות העסקיות ולתורמים
על הנתינה והמעורבות לאורך השנים.

אנחנו שמחים לציין שבשנת  ,2018מרכזי היום לצעירים
וצעירות חסרי בית הורחבו .פתחנו בתל אביב את
"מישהו  ,"24/7מרכז לצעירים חסרי בית הפועל בתל
אביב ,שהוא המרכז הראשון לצעירים חסרי בית הפועל
 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .כמו כן ,הקמנו השנה
את "הלב" בדימונה ,מרכז לנערות מנוצלות מינית.

אנו מודים למשרד הרווחה על שיתוף הפעולה
ההדוק והפורה מזה שנים .כמו כן אנו מודים למשרד
החינוך ,למשרד הקליטה ,למשרד הבריאות ולמועצות
המקומיות על הסיוע והתמיכה.

בנוסף ,זיהינו השנה תופעות קשות שעלו בקרב בני הנוער:
ירידה בגיל השימוש בסמים ,פגיעות מיניות ואלימות בבית,
בקהילה וברשת .אנו פועלים למתן מענים להתמודדות
עם תופעות אלה בכל המרכזים שלנו ברחבי הארץ.

אנו רוצים להודות מכל הלב לעובדים ,לעובדות ,למתנדבים
ולמתנדבות המסורים שלנו שנמצאים שם תמיד למען
בני הנוער והצעירים ,מעניקים להם כוחות להתגבר על
הקשיים ,ונותנים להם תקווה לעתיד טוב יותר.

בעקבות המציאות הביטחונית המורכבת ביישובי
עוטף עזה והדרום ,התמודדנו עם תופעות של חרדות,
טראומות וקשיים בתפקוד של בני הנוער ,בנוסף
להתמודדויות הרגילות שלהם עם קשיי גיל ההתבגרות.
עובדי ומתנדבי עלם בדרום סייעו למאות בני נוער
במענים מותאמים ומגוונים.

בדו"ח שנתי זה ,המוגש לנשיא המדינה ,מר ראובן
ריבלין ,תמצאו תופעות בולטות ומגמות מרכזיות בחיי
בני הנוער ,הצעירים והצעירות בסיכון בישראל ,כמו
גם את פעילות עלם לשנת  ,2018הפריסה הארצית
והוקרה לשותפים ולתורמים.

שלמה ינאי
יו"ר
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בישראל חיים כיום כ 800-אלף בני נוער בגיל .18-12
רבע מהם חיים במצבי סיכון שונים.
בשנת  2018פגשו צוותי עמותת עלם  21,000אלף
בני נוער ,צעירים וצעירות ,שהעמותה משמשת
עבורם כתובת אמיתית ומסייעת להם בסלילת הדרך
להשתלבותם המחודשת בקהילה.
בני הנוער ,שאותם פוגשים צוותי עלם ,מתמודדים עם
רצף רחב של מצוקות ,החל ממצבים של משברים
אישיים המאפיינים נוער נורמטיבי בגיל ההתבגרות ,ועד
למצוקות מורכבות יותר:
נשירה ממסגרות לימודיות ,קשיי קליטה ,קשיים
חברתיים ,בעיות במשפחה ,שאלות בנוגע לזהותם
המינית ,שאלות הנוגעות לזהותם הדתית ושייכותם
הקהילתית ,התמכרות לסמים ולשתיית אלכוהול,
אלימות ועבריינות ,ניצול מיני ,פגיעה מינית בבני נוער
וילדים ומצבים קשים של ניתוק ,כגון מעורבות בזנות
וחסרות בית.
עלם מתמחה בזיהוי המצוקות המאפיינות את מציאות
חייהם של אותם בני נוער וצעירים בארץ ,בפיתוח
והפעלה של מענים רלוונטיים וחדשניים להתמודדות
עם התופעות ,תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של
קבוצות אוכלוסייה שונות .בעלם מופעלים היום 82
פרויקטים ב 42 -ישובים ברחבי הארץ.

שלכם ,בידידות

נאוה ברק
נשיאה

סיכון קל

סיכון ממשי

ענבל דור קרבל
מנכ"לית

בעמותת עלם עובדים  285אנשי מקצוע מהשורה
הראשונה בתחומים של ייעוץ ושל טיפול .לצידם
עוסקים במלאכה כ 2,000-מתנדבים .עובדי עלם
ומתנדביה יוצאים אל השטח ופוגשים את בני הנוער
במקומות בהם הם נמצאים :בבתי הספר ,בקהילה,
ברשת האינטרנט ,בפעילויות שטח ,במהלך חופשות
הקיץ ובפעילות לילית ברחובות ובמוקדי הבילוי.

סיכון גבוה

בסכנת חיים

עלם בנתונים 2018 -

21,000
2,000
285
82
42
בני נוער ,צעירים
וצעירות בשנה

מתנדבים

עובדים

פרויקטים

יישובים
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מפת הפרויקטים ברחבי הארץ

נתוני עלם
0.58%

טרנסג’נדרים
קרית שמונה

57.52%
נערים

מגדר

צפת

עכו
קרית ים
שפרעם
נשר חיפה

נצרת עילית

41.90%

עפולה

זכרון יעקב

נערות

נתניה

58.73%

כפר סבא
הוד השרון
פתח תקווה
אור יהודה
חבל מודיעין
מודיעין עילית
לוד
רמלה

מוצא

ירושלים

בני ברק
תל אביב
בת ים
חולון
רחובות
אשדוד

בית שמש

קרית מלאכי

ביתר עילית

19.89%
ישראלים
ותיקים

יוצאי
חבר העמים

44.84%

5.32% 11.08%
יוצאי
אתיופיה

החברה הערבית
והבדואית

מרכזי נוער

2.15%

2.83%

יוצאי
צרפת

אחר

אופקים
באר שבע
אבו תלול

אבו קרינאת
דימונה

גיל
16-18

קאסר א-סר
ביר הדאג'

תעסוקה וליווי

12-15
19-21

6.22%
0.92%
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שדרות

עלם דיגיטל

25.52%
22.50%
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עבודת רחוב

קרית גת

קצה ונערות

22-26
פגיעות מיניות
 12ומטה

נווה מדבר

אבו קרינאת
אבו תלול
אופקים
אור יהודה
אילת
ארצי
אשדוד
באר שבע
ביר הדאג'
בית שמש
ביתר עילית
בני ברק
בת ים
דימונה
הוד השרון
זכרון יעקב
חבל מודיעין
חולון
חיפה
ירושלים
כפר סבא
לוד
מודיעין עילית
נווה מדבר
נצרת עילית
נשר
נתניה
עכו
עפולה
פתח תקווה
צפת
קאסר א-סר
קרית גת
קרית ים
קרית מלאכי
קרית שמונה
רחובות
רמלה
שדרות
שפרעם
תל אביב

אילת
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תופעות מרכזיות בעלם לשנת 2018
בשנת  2018יותר בני נוער צעירים ,בגיל  18ומטה ,פנו
לעמותת עלם וקיבלו מענה במגוון מצוקות ומצבי סיכון.
שימוש באלכוהול
)17.8%( 6,077

אלימות
)14.8%( 5,037

שימוש בסמים
)13.7%( 4,686

מיניות וזוגיות
)11.4%( 3,898

אלימות מינית
)7.0%( 2,394

קשיים חברתיים ובדידות
)5.9%( 2,015

דיכאון וחרדה
)5.3%( 1,808

לימודים ,זהות מקצועית ,אקדמיה
)5.1%( 1,736

משברים עם ההורים
)4.1%( 1,403

שנת שירות ,שירות לאומי ,צבא וגיוס
)3.7%( 1,280

השתתפות במסיבות טבע/במרחבים פרטיים
)3.6%( 1,272

בריחות מהבית
(704 )2.0%

חסרות בית
(637 )1.9%

מיצוי זכויות
(306 )0.9%

התנהלות כלכלית ,חובות ,מצב כלכלי
(252 )0.7%

הפרעות אכילה
(199 )0.6%

ליווי בהריון (הפלות ,אימהות והורות)
(74 )0.2%

שלושת הנושאים העיקריים אשר באו לביטוי השנה:

 .2עלייה באלימות כלפי בני נוער במשפחה,
בקהילה וברשת

 .1שימוש נרחב בסמים בקרב בני נוער
אחד מכל ארבעה בני נוער משתמש
בסמים.
תופעת השימוש בסמים בקרב בני
נוער ,צעירים וצעירות בישראל היא נפוצה ומדאיגה.

אחד מכל חמישה מבני הנוער,
הצעירים והצעירות שפנו
לעמותת עלם בשנת 2018
סבלו מאלימות במשפחה,
ברשת או בקהילה.

ככל שהמצוקה גדולה יותר ,כך רמת השימוש בסמים
אינטנסיבית וגורמת לבריחה מהמציאות היום-יומית
הקשה בה הם שרויים.

נתון זה משקף את מרבית בני הנוער שאנו
פוגשים .בקרב אוכלוסיה בסיכון גבוה יותר,
אחד מכל שני בני נוער סבלו מאלימות.

בשנת  2018היו יותר פניות של בני נוער בגיל 18-12
והתעניינות רבה יותר שלהם סביב נושא השימוש בסמים.
השימוש האינטנסיבי בסמים היה בשיעור גבוה במיוחד.
שיעור השימוש בסמים במרכזי הנוער
בפריפריה ,היה השנה בממוצע של אחד
מכל שני בני נוער.
הרשתות החברתיות מאפשרות נגישות גוברת
לסמים .הן מנגישות את הסמים לבני נוער שבעבר לא
יכלו להגיע אליהם .הרשת נמצאת בכל מקום ובכך
מאפשרת יותר מידע על הסמים שהופכים קלים יותר
להשגה .זהו גורם נוסף לעלייה בשימוש בסמים בקרב
בני נוער.
השיח היום-יומי באשר לשימוש בסמים בחברה
כולה הפך את הנושא ללגיטימי ולנורמטיבי גם בקרב
בני נוער וצעירים .בשנה האחרונה ראינו שהאווירה
הציבורית ,השיחות הפתוחות והשימוש בסמים במרחב
הציבורי ,הגלוי יותר מבעבר ,הובילו לכך שיותר בני
נוער פנו לצוותי עלם ושיתפו בעניין השימוש בסמים.
עמותת עלם מטפלת בתופעה הגוברת של השימוש
בסמים במגוון דרכים :החל מליווי פרטני ,דרך הפנייה
ותיווך למתן מענה בקהילה ,תכניות קבוצתיות
במרכזים ,ועד לטיפול בבני נוער הנמצאים במצב של
שימוש אינטנסיבי והתמכרות .מלבד זאת ,פועל בעלם
פרויקט ייחודי" ,אנשים טובים" ,המסייע לבני נוער
במסיבות טראנס במזעור נזקי השימוש בסמים ובסיוע
במשברים פסיכוטיים שנגרמים עקב השימוש בהם.

בני נוער חשופים יותר לשיח אלים ,חסר עכבות ולא
מבוקר שמתקיים ברשתות החברתיות .היעדר דמויות
מבוגרות ,משפיעות ומיטיבות במרחבים הללו משפיע
על האלימות הגוברת בקרב בני הנוער .בנוסף לכך ,הם
חווים תחושה של ריחוק מההורים ומהתא המשפחתי.
בני הנוער ,המגבשים את זהותם בגיל ההתבגרות,
חשופים לשיח אלים במרחב האינטרנטי ,לבדם וללא
נוכחות מבוגר .השנה פנו יותר בני נוער ושיתפו ברשתות
החברתיות בנוגע לאלימות המתרחשת בתוך הבית.
עלם מאמינה שלהתמודדות עם סוגי האלימות השונים
יש מגוון פתרונות משולבים לסיטואציות השונות :עזרה
ראשונה ,הקשבה ותמיכה רגשית ,פעילויות קבוצתיות
המטפלות בכל רבדי האלימות ,וכן הפניות להמשך
טיפול לגורמים הרלוונטיים בשירותי הרווחה והחינוך.
נוסף על כך ,ב"עלם דיגיטל" בוחרים בני הנוער לשתף
בבעיותיהם בנוגע לנושאים אישיים שאינם משתפים
מחוץ לרשת ,כיוון שברשת הם יכולים לעקוף את
החסמים הקיימים של פנייה פנים אל פנים ,וכך אנו
יכולים להגיע ולסייע להם גם מחוץ לרשת.
עמותת עלם פועלת במגוון רחב של זירות ומאפשרת
לצוותים להגיע לכל מקום ,החל מהרחוב ועד
למרכזים ולנוכחות ברשת ,בפריסה גאוגרפית רחבה
ועל פני רצף סיכוני רחב .כל אלה מאפשרים לעמותה
את היכולת לראות את התופעות באופן נרחב ,לאתר
אותם ולהיות שם בשביל בני הנוער ,וכך להציף את
התופעה ולכוון אליה זרקור.

 .3התגברות האלימות המינית בקרב בני נוער וצעירים
אלימות מינית בקרב בני נוער וצעירים היא תופעה
שמחמירה ומתפשטת בחברה הישראלית כולה.
מדובר בתופעה בעלת מימדים רחבים ,הסובלת מתת
דיווח בקרב נוער נורמטיבי ,בדומה לחברה כולה.
אצל בני נוער וצעירים בסיכון
גבוה מצאנו כי ארבעה מכל
חמישה בני נוער סבלו
מאלימות מינית.
תחום האלימות המינית בעלם מטפל גם בנפגעים אך
גם בפוגעים מינית ,ומתמודד עם התופעה של אלימות
מינית באופן נרחב.
אחוז הדיווחים והפניות ברשת בנושא פגיעות מיניות
היה פי שניים השנה מהשנה הקודמת .מרבית הפניות
ברשת הגיעו מנערות וצעירות.
נושא המין והמיניות תופס מקום נרחב ביותר בחיי
בני הנוער.
אחד מכל שלושה בני נוער פנו השנה
לצוותים בנושאי מין ומיניות ,עלייה של
 20%משנה קודמת.
עמותת עלם מפעילה פרויקטים שונים בתחום האלימות
המינית .הסיוע מתחיל באיתור ,זיהוי ומניעה כבר במרכזי
הנוער ובעבודת הרחוב .הדגש הינו מזעור נזקים ושיח
תמידי על מיניות בריאה .בנוסף ,עלם מסייעת בתמיכה
ובטיפול ייעודי בנפגעי פגיעה מינית ובפוגעים מינית.
עלם פועלת בתחום זה ,ואף קראה לאחרונה לבניית
תוכנית לאומית בנושא האלימות המינית כלפי בני
נוער .עלם הגישה לחברי כנסת וגורמים שונים תכנית
מקיפה למלחמה באלימות מינית בקרב בני נוער,
צעירים וצעירות בישראל בשנת  .2018התכנית הינה
מתווה בין משרדי להתמודדות עם תופעת האלימות
המינית על כל רבדיה :המניעה ,האיתור ,האכיפה
והשיקום.

המאפיין את כל שירותי הסיוע הוא הטיפול הנגיש,
הדלת הפתוחה לכל נער ונערה והיציאה אליהם לשטח.

| 6

עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018

עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018

| 7

פועלים לשינוי חברתי
לעמותת עלם יש מחוייבת לפעול וליזום למעורבות
חברתית פעילה ,לצד הפעלה ישירה ומתמשכת של
תכניות בשיתוף עם הממשלה והרשויות המקומיות
בישראל .בעמותה עוסקים ויוזמים כל ימות השנה
בתהליכים של שינוי ברמה הלאומית.

ובוועדה בכנסת בעקבות גל אירועים של מוות בסצינת
הטראנס שאירעו השנה.
• השתתפות בוועדה המיוחדת לזכויות הילד ,לקידום
השוויון לנוער וצעירים יוצאי אתיופיה .במסגרת הועדה,
פעלה עלם להעלאת מצוקות בני הנוער והצעירים יוצאי
אתיופיה לסדר היום החברתי והלאומי ,בדגש על מוקדי
הסיכון ,במטרה לקדם פתרונות ועשייה אקטיבית.

 .1חקיקה ושינוי מדיניות :בשנת  2018התקיימו מספר
פגישות משמעותיות ונערכו סיורים בשטח לבעלי
תפקידים בכירים ובעלי עמדות מפתח בעיצוב מדיניות
ציבורית ,כגון שרים ,חברי כנסת ,חברי ועדות בכנסת,
ראשי משרדים ממשלתיים ועוד.
• השתתפות פעילה בוועדת המשנה למאבק בסחר
בנשים ובזנות בראשות ח"כ עליזה לביא ובהשתתפות
ח"כ שולי מועלם ,ח"כ זהבה גלאון וחברות כנסת
נוספות .כל זאת במסגרת שיתוף הפעולה של עלם
עם משרד העבודה והרווחה.
עלם פעלה השנה לקידום הצעת החוק לאיסור צריכת
הזנות בישראל .זהו חלק מתהליך ארוך שנים בו צוותי
העמותה מטפלים ומתמודדים עם התופעה .במסגרת
פעילות זו פיתחה עלם מודלים ייחודיים לאיתור
והתערבות בקרב בני נוער ,צעירות וצעירים שעל רצף
הזנות.
• ביקור וסיור ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים
ובזנות בראשות ח"כ עליזה לביא ובהשתתפותם של
ח"כ מירב בן-ארי וח"כ מוסי רז בשלטר לצעירות
חסרות בית בירושלים .בביקור עלה כי ככל שעלם
מעמיקה את העבודה ומרחיבה את הפעילות עם
צעירות וצעירים חסרי בית ,מתגלים צרכים נוספים
בשטח ,ועל כך מתקיים דיאלוג תמידי עם משרד
הרווחה והרשויות המקומיות השונות למתן מענה
ראוי ,מיידי ולטווח הרחוק.
• קידום המלחמה באלימות מינית בשיתוף עם ח"כ
אורלי לוי-אבקסיס .עלם קידמה השנה בניית תכנית
מקיפה למלחמה באלימות מינית בקרב בני נוער,
צעירים וצעירות .התכנית מציעה מתווה בין-משרדי
להתמודדות עם תופעת האלימות המינית על כל
רבדיה .ח"כ לוי-אבקסיס אף הגיעה לביקור ב"בית
אמיתי" לצעירות שחוו פגיעה מינית ,דיברה עם
הצעירות ושמעה מהן על ההתמודדויות והקשיים בהם
הן נתקלות ,זאת במטרה לקדם תהליכים שיסייעו להן
במאבקן היום-יומי רב השנים.
• הגברת המודעות בנושא מזעור הנזקים הנגרמים
כתוצאה משימוש בסמים במסיבות טראנס ,במסגרת
הוועדה למאבק בנגע הסמים ,בראשות ח"כ תמר
זנדברג .עמותת עלם ,יחד עם מספר ארגונים ,העלתה
השנה למודעות את הצורך בקיום פעולות המקדמות
את מזעור הנזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בסמים
במסיבות טראנס .עלם השתתפה בכנסים מקצועיים

 .2מעורבות והשפעה בשיתוף עם בני נוער ,צעירים,
צעירות ,ובוגרים ובוגרות:
• הכנס השנתי של עמותת עלם עסק השנה בנושא
"שיתוף ,השתתפות ושותפות בעבודה עם בני נוער,
צעירים וצעירות" .הכנס נערך יחד עם יוזמי התכנית
ללימודי נוער וצעירים במחלקה לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בן גוריון שבנגב .בכנס עסקו בנושא
השיתוף בין אנשי המקצוע ובני הנוער ,הצעירים
והצעירות במסגרת התהליך הטיפולי .לקחו בו חלק
יותר מ 500-מטפלים מקצועיים ,אנשי חינוך ואקדמיה
וצעירים בוגרי עלם.
• קהילות אקטיביסטיות  -תכנית שהוקמה השנה
בעלם ,בשיתוף עם קרנות הביטוח הלאומי וקרן גנדיר,
ומיועדת לבוגרות עלם הפועלות למען שינוי חברתי.
התכנית מתקיימת בירושלים ובתל אביב.
• נוער מתנדב  -כחלק ממערך המתנדבים בעלם300 ,
בני ובנות נוער מתנדבים בפרויקטים שונים ברחבי
הארץ .התנדבות בני הנוער מקדמת ערכים חשובים
עבורם ועבור החברה ,כמו פתיחות ורגישות לסביבה
הקרובה והרחוקה ,קבלת אחריות ,יזמות ורצון להניע
שינויים חברתיים.

במהלך שנת  2018עלם פעלה במספר זירות של השפעה:
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 .3השתתפות פעילה של כלל הפרויקטים למען שינוי
חברתי:
במסגרת המאבק הארצי שהתחזק השנה נגד אלימות
ורצח נשים ונערות ,הצטרפו עובדים ומתנדבים בעמותה,
בשיתוף עם בני הנוער ,צעירים וצעירות מפרויקטים
רבים של עלם ברחבי הארץ ,אל אלפים שיצאו להפגנות,
לפעילויות מיוחדות ולשביתות .עלם תמשיך להיאבק
למען נערות וצעירות שדמן אינו הפקר.

התנדבות וקהילה

מנהלות התחום :לאה פריזנט אדלר ותמי ברוידא

עלם רואה את הטיפול בנוער בסיכון באחריותה של
החברה הישראלית כולה.
העמותה משקיעה מאמצים כדי לרתום את הקהילה
בישראל לשותפות אמיתית בעשייה החברתית .המתנדבים,
אשר פועלים בכל פרויקטי הארגון ,מהווים את המעורבות
הקהילתית המשמעותית ביותר.
תחום ההתנדבות בעלם עוסק בפיתוח ,בגיוס ,בהכשרה
ובליווי של המתנדבים בעמותה ,הן ברמה הקהילתית
והן ברמה הארצית .למתנדבים יש השפעה משמעותית
ומכרעת על בני הנוער ,הצעירים והצעירות .כמו כן
התרומה היא גם למתנדבים עצמם ולחברה בישראל
בכלל.
עלם היא שותפה פעילה בהובלת תהליכים ארציים
ובשינוי מדיניות בנושא ההתנדבות בישראל.
בשנת  2018פעלו בעלם  2,000מתנדבים:
 1,500מתנדבים שולבו בפרויקטים ,כאשר  300מהם
היו בני נוער 500 .מתנדבים נוספים שולבו במסגרת
התנדבות עסקים.

ימי העיון תרמו להעצמה ולנראות של המתנדבים
בתחומי הפעילות השונים והגבירו את תחושת השייכות
והתרומה האישית.
• מתנדבי עלם זכו לערבי הוקרה בעשרות מרכזים
ופרויקטים של העמותה ברחבי הארץ.
 .3וועדות בעמותת עלם:
• מתנדבים חדשים השתלבו בתפקידים בכירים בארגון
והצטרפו לוועדות השונות בעלם :הועד המנהל ,הועדה
המקצועית ,וועדת ביקורת ,וועדת משאבי אנוש ,וועדת
התנדבות ועוד.
• חברי וועדת ההתנדבות וועדת משאבי אנוש סייעו
רבות בחשיבה ובהסתכלות מערכתית ומקצועית על
ניהול ההון האנושי בעמותה.
 .4תהליך הטמעת קוד האתיקה הארגוני מתנדבי
העמותה היו שותפים בגיבוש וכתיבת קוד האתיקה
הארגוני .תהליך ההטמעה הגיע לשיאו השנה בפרסום
קוד האתיקה והטמעתו .כל מתנדב חדש בעלם
מתחייב וחותם על קוד האתיקה הארגוני.
להתנדבות:

tamib@elem.org.il

הישגים משמעותיים בתחום ההתנדבות
 .1התנדבות עסקים :במהלך השנה ,עלם קיימה פעולות
התנדבותיות רבות בשיתוף עם עשרות חברות ועסקים,
כמו :בזק ,eBay ,אדמה ,יוניליוור ישראל ועוד .שיתוף
הפעולה בהתנדבות כלל מנטורינג ,העסקה של בני
נוער וצעירים ,מתן מלגות ותרומת מרחבים מותאמים
לכנסים ועוד .בנוסף התקיימו שיתופי פעולה בהכנת
ימי שיא מרוכזים ,כמו "יום מעשים טובים" וכדומה.
 .2ימי עיון וכנסים לקידום נושא ההתנדבות
השנה נערך כנס מרכזי ,לכל המנהלים בעלם ,בנושא
'חדשנות בהתנדבות' .וועדת ההתנדבות של עלם,
בראשות ד"ר אהרון יורק ,סייעה בגיבוש התכנים
ובהפקת הכנס.
• ימי עיון משמעותיים נערכו לכל המתנדבים בתחום
עבודת רחוב ובתחום קצה ונערות.
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018

| 9

מרכזי הנוער
מנהלת התחום :אירית אלוני

4,958

מרחב בטוח לנערים ולנערות במספר יישובים במועצה האזורית 'נווה מדבר'
שבנגב :קסר א-סר ,ביר הדאג' ,אבו קרינאת ,אבו קווידר ואבו תלול.
• “שלוק”  -מודל חדשני של מרחבים בלתי פורמליים שמטרתם למנוע
נשירה מבתי הספר ולצמצם התנהגויות סיכוניות .פרויקט "שלוק" פועל
במספר בתי ספר ברחבי הארץ :בקרית שמונה ,בנצרת עילית ,בחולון,
באשדוד ,בקרית גת ובקסר א-סר.

סה"כ
בני נוער וצעירים בתחום

גיל
16-18

2,208
14-15

1,561

""אני מרגישה שמהיום שנכנסתי למגדלור ,הלב שלי
גדל .כי נכנסו אליו כמה אנשים שעוזרים לי להיות
ולהישאר חזקה ובטוחה בעצמי".

מגדר

12-13

623

א' ,נערה במגדלור רחובות
נערים

2,879
נערות

1,956
טרנסג'נדרים

25
מוצא
ישראלים ותיקים

2,097
יוצאי חבר העמים

1,535
יוצאי אתיופיה

660
החברה הערבית והבדואית

418
יוצאי צרפת

50
אחר

237
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בישראל חיים בני נוער רבים הנמצאים על רצף הסיכון .חלקם סובלים
מקשיים מורכבים ואינם מקבלים מענה המותאם לצורכיהם .רשת מרכזי
הנוער של עלם פועלת למענם ברחבי הארץ .המטרה היא לעצור את הסיכון
ולמנוע את התדרדרותם של בני הנוער לקצה הרצף הסיכוני ,ובכך לאפשר
להם התפתחות אישית וגיבוש הזהות.
מרכזי הנוער של עלם הם המרחב הבטוח לבני הנוער ,המאפשר פיתוח וביסוס
של קשרים מיטיבים עם בני גילם ועם אדם מבוגר משמעותי .בני נוער ,שבוחרים
להגיע לאחד מהמרכזים  ,זוכים לרגעים של שקט ,להקשבה ולתחושה של
שייכות וחיבור .הצוותים במרכזי הנוער מלווים את הנערים ושותפים לתהליכי
ההתבגרות שלהם לאורך זמן .במרכזי הנוער מתקיימת פעילות ענפה בקבוצות
קטנות ובסדנאות פעילות שונות .אלה יוצרות עבור בני הנוער כלים לפיתוח
קבלה עצמית והתמודדות עם תהליך בניית הזהות.

"היו לי רגעים מאוד קשים בשנה שעברה ,כשהרגשתי שאני
כועס על כל העולם ובא לי לשבור אותו .הרכז והמתנדב
בהפוך היו איתי וליוו אותי גם כשהייתי בא עצבני וכאילו
חיכו ושמחו לראות אותי כל פעם .הם גרמו לי להרגיש
שאוהבים אותי ושתמיד יש לי לאן לבוא .לפעמים אני
מרגיש שזה המקום היחיד שאני יכול לדבר בו בלי שיגידו
לי מה לעשות ,בלי שיעיפו אותי ,בלי שיתעלמו ממני".

תופעות מרכזיות שפגשנו במרכזי הנוער בשנה האחרונה:
 80%מהנערים והנערות במרכזי הנוער דיווחו על שימוש באלכוהול
וסמים ב ,2018-עלייה של  45%משנת  .2017השיח הציבורי הגובר,
בעיקר בנוגע לשימוש בסמים ,יצר בקרב בני הנוער נורמליזציה של
הנושא והסמים הפכו לחלק מחיי השגרה הנורמטיבית שלהם .הדבר מתבטא
בשימוש בסמים במרחב הציבורי כמוסכמה חברתית במפגשים ואירועים
חברתיים .בנוסף ,הרשתות החברתיות מאפשרות נגישות גוברת לסחר בסמים
בכל רחבי הארץ ,כולל באזורים מרוחקים ופריפריאליים וגם בגילאים צעירים
יותר מבעבר.
 52%דווחו על קשיים חברתיים ,בדידות וריחוק .השימוש הגובר
ברשתות החברתיות ובני נוער ,מעצים את הפגיעות שלהם .במקרים
רבים בני הנוער מתנהלים לבדם ברשת ,עולמם מבודד מהמבוגרים
שסביבם .לנערים ולנערות רבים חסר מבוגר האחראי על חייהם .כתוצאה
מאותם שינויים טכנולוגיים ,קיים פער גדול בין חוויות החיים של בני הנוער
לבין זו של המבוגרים שתביא להיותם נוכחים ומפקחים על עולמם של
הצעירים .וכך בני הנוער חשים חוסר בניראות ,חוסר בהבנה ,היעדר בתמיכה
וניכור.
 36%מבני נוער במרכזים פנו לצוותי בשאלות העוסקות במין
ובמיניות ,עלייה של  19%מהפניות בנושא משנת  .2017אנו מזהים
עליה בשיח הפתוח בנוגע ליחסי מין ולמיניות אצל בני הנוער .מצד
אחד הדבר מאפשר תהליכים בריאים של חקר הנושא .מצד שני ,אנו עדים גם
לטשטוש הגבולות ואיבוד הפרטיות ביחסים האינטימיים והפיכתם לנחלת
הכלל .קיים בלבול בהבנת יחסים הדדיים ובין יחסים המאופיינים בניצול.

נועם ,בן  ,17נער מהפוך על הפוך חולון
כ 5,000-נערים ונערות קבלו מענה במרכזי הנוער של עלם בשנת .2018
תחום מרכזי הנוער מפעיל כיום  26מרכזים ב 18-ערים ברחבי הארץ ,בארבעה
מודלים ייחודים:
• “הפוך על הפוך”  -מרכזי נוער עירוניים המספקים מרחב בטוח לבני הנוער
ופועלים בשעות אחר הצהריים והערב .מרכזי "הפוך על הפוך" ממוקמים ברחבי
הארץ ,מהצפון ועד הדרום ,בערים :קרית שמונה ,צפת ,נצרת עילית ,קרית ים,
נתניה ,תל אביב ,חולון ,אשדוד ,קרית גת ,שדרות.
• “מגדלור”  -מרכזי נוער שכונתיים לבני נוער מתרבויות שונות שמספקים
מרחב בטוח בעבודה רגישה ומותאמת למנהגים ולתרבות .המרכזים פועלים
בשעות אחר הצהריים והערב .מרכזי "מגדלור" ממוקמים בערים :עכו ,פתח
תקווה ,חולון ,רחובות וקרית מלאכי.
• “פינג’אן”  -מרכזי נוער יחידים מסוגם שפועלים במגזר הבדואי ומספקים

הצלחות והישגים משמעותיים:
בני נוער חדשים אותרו השנה על-ידי צוותי מרכזי הנוער וקיבלו
מענה מותאם לצרכיהם.

2,402
879
442
28

בנים ובנות דיווחו השנה על שיפור ביכולתם לפתח ולשמר קשרים
חברתיים בזכות מרכזי הנוער.

מהבוגרים במרכזי הנוער השתלבו השנה במסגרות המשך :בצבא,
בשירות לאומי ,בתעסוקה ועוד.

מהמתנדבים במרכזי הנוער הם בוגרים שחזרו להדרכה בהתנדבות
במרכז שלהם  -ולמעשה הם בחרו לסייע לבני נוער בסיכון ,מאותו
המקום שבעבר עזר להם כשהם היו במצוקה.

19-21

525
 12ומטה

8
22-26

7
מה הציק להם?
שימוש באלכוהול
2,232

אלימות
1,872

מיניות וזוגיות
1,804

שימוש בסמים
1,733

קשיים חברתיים ובדידות
1,032

לימודים ,זהות מקצועית ,אקדמיה
993

דיכאון וחרדה
722

משברים עם ההורים
535

השתתפות במסיבות טבע/
במרחבים פרטיים
418

אלימות מינית
374
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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עבודת רחוב
מנהל התחום :רועי חומרי

10,543
סה"כ
בני נוער וצעירים בתחום

מגדר

ח' ,נערה בניידת ירושלים

נערים

6,616
נערות

3,820
טרנסג'נדרים

15
מוצא
ישראלים ותיקים

5,999
יוצאי חבר העמים

1,775
יוצאי אתיופיה

1,304
החברה הערבית והבדואית

380
יוצאי צרפת

187
אחר

250
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“יש לי כל כך הרבה דברים משמחים לשתף ולחדש
לך סוף סוף .אני עוברת תהליך מחזק ובונה וזה בזכות
היד שהושטת לי ,האוזן הקשבת שהיית לי והלב
שלך שנפתח אליי .אני לא אגיד שאין לי מחשבות
אובדניות בכלל ,אבל הניסיונות פסקו בזכותך .אני
עובדת ,מטופלת ויודעת שהדרך ארוכה ,אבל היא טובה
ומשמחת .תודה”.

עבודת רחוב

צוותי ניידות "כתובת רחוב" של עלם מגיעים אל בני הנוער בלילות למקומות
בהם הם נמצאים .עובדי עלם פוגשים אותם בגנים ציבוריים ,בכיכרות ,במרכזי
בילוי ,במגרשי ספורט ,במקומות מסתור ועוד .הניידות יוצאות אל הרחוב כדי
לפגוש את בני הנוער ,ליצור עימם קשר ולתמוך בהם בעיתות משבר וחירום,
כל זאת כדי לסייע להם להניע תהליך של שינוי חיובי בחייהם .בתחום עבודת
הרחוב פועלים צוותים של עובדים ומתנדבים שתפקידם לאתר את הנערים
והנערות וליצור עימם קשר במפגש פתוח וחם .ברוב המקרים ,הקשר נעשה
משמעותי וממושך וכך מסייע לנערים לחזור למסלול חיים נורמטיבי .בני
הנוער ,המגיעים אל הצוותים בניידות הרחוב ,מוצאים שם פינת ישיבה נוחה,
שתייה חמה וכיבוד קל ,עמדת טלפון ,דפי מידע שונים ,אמצעי מניעה ועוד.
צוותי הניידות פגשו מעל ל 10,000-בני נוער במסגרת עבודת הרחוב בשנת .2018
תחום עבודת הרחוב פועל ב 24-יישובים ברחבי הארץ ומסייע ביותר מ80-
זירות פעילות בשבוע.
קיימנו קשר משמעותי עם  75%מבני הנוער ,שכלל מפגשים חוזרים וליווי
בתהליך ארוך טווח או התערבויות במצבי משבר
 70%מהנערים היו מתחת לגיל .18
 36%היו צעירות ונערות.
 33%מתוכם אותרו השנה.

"את הגיבורות שלי הכרתי לפני שנתיים בפארק
באשדוד .הן פנו אלינו' :היי בואו נשב ,נדבר ונצחק
קצת ,מה דעתכם?' הכרתי אז את המשפחה השנייה
שלי ,את הגיבורות שלי מעלם .רגע ,שלא תבינו לא
נכון ,עלם זאת לא עמותה רק לנוער בסיכון ,היא
פועלת כך שנוער לא יגיע למצב של סיכון.
ההורים שלך מתגרשים? חברה סיפרה לך סוד
שמדאיג אותך ואת לא יודעת מה לעשות? או
שסתם את בלחץ ממבחן חשוב מאוד ? יש לך עם
מי לדבר ולמי לפנות :לעלם .הם ינסו רק לדבר
ולעודד אותך ,ומה שהכי טוב זה שהשיח שווה בין
כולם ,כולם שווים .אין אחד שטועה ,לכל אחד יש
עמדה והכל כל כך קסום! את שווה ,את יכולה ,את
עם משפחה ,את עם עלם".
ט' ,בת  ,16נערה בניידת אשדוד

נושאים והתנהגויות בסיכון שבלטו השנה:
 34%מבני הנוער דיווחו על שימוש וצריכה מופרזת של סמים.

גיל
16-18

5,250
19-21

 45%מהנערים דיווחו על צריכה של אלכוהול.

2,361

 20%מהנערים והנערות קיבלו סיוע וייעוץ מצוותי עבודת הרחוב
בכל הקשור למיניות וזוגיות ,לקיום יחסים בצורה בטוחה וכן
בנושאים של אלימות מינית ,אלימות רגשית ואלימות פיזית.

14-15

1,552

 12%מהם התמודדו עם משברים במשפחה ,בריחה מהבית וחסרות
בית ,תופעה שראינו את התגברותה ברחובות בשנה האחרונה.

22-26

866

השנה איתרו צוותי עבודת הרחוב יותר מ 180-בני נוער וצעירים שנמצאים
על רצף חסרוּת בית 50% ,מהם מתחת לגיל  18ומחציתם בנות.
מענים ייחודיים שפותחו בתחום עבודת הרחוב בשנים האחרונות:
"אנשים טובים"  -מידי שנה ,אנו רואים יותר ויותר בני נוער וצעירים המשתתפים
במסיבות טבע ובמסיבות במרחבים פרטיים מושכרים .היעדר הנוכחות הבוגרת
באירועים אלה מגבירה התנהגויות מסוכנות במהלך המסיבות ,מצריכת סמים
ואלכוהול שיכולה להסתיים באסונות ,ועד לפגיעות מיניות המתרחשות במהלך
מסיבות אלו.
פרויקט "אנשים טובים" ,הפועל במסגרת תחום עבודת הרחוב בעלם ,מספק
מענה לבני נוער ולצעירים הנמצאים במהלכו של משבר פסיכדלי עקב צריכת
חומרים משני תודעה במהלך המסיבות .צוות "אנשים טובים" נותן לנערים
ולנערות סיוע רגשי ראשוני ברגע שאינם חשים בטוב במהלך המסיבה.
הפרויקט פועל גם לאיתור בני נוער בסיכון במרחבי המסיבות ,ומציע קשר
המשך ותיווך אל גורמי סיוע שונים במידת הצורך.

12-13

251
 12ומטה

101
מה הציק להם?
שימוש באלכוהול
3,292

שימוש בסמים
2,504

צוות "אנשים טובים" סייע השנה ל 300-צעירות וצעירים שחוו משברים פסיכדליים
במהלך מסיבות טבע ,כש 10%-מהם היו במצבי משבר פסיכדלי חריף.
העמקת העבודה בחברה החרדית  -בשנים האחרונות העמקנו את עבודת
הרחוב בחברה החרדית ,בכך שנוספו פרויקטים ייעודיים .אחד מהפרויקטים
שמתנהל השנה הוא פרויקט "עטרת תפארת" שמסייע לנערות וצעירות
בסיכון בחברה החרדית .מטרת הפרויקט לאתר את הנערות ,לבנות יחסי אמון
וליווי אישי מתמשך .איתור הנערות נעשה ברחובות ובסמינרים ברגישות רבה.
בשנה האחרונה גייסנו והכשרנו  30מתנדבות ומתנדבים חרדיים לצוותי
עבודת רחוב.

מיניות וזוגיות
1,472

אלימות
1,178

השתתפות במסיבות טבע/
במרחבים פרטיים
768

שנתשירות,שירותלאומי
,צבאוגיוס
548

משבריםעםההורים
465

אלימות מינית
416

קשייםחברתייםובדידות
323

תמקצועית,אקדמיה
לימודים,זהו 
297
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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עלם דיגיטל – Y elem
מנהל מקצועי :גולן ג'ורנו

60,000
בני נוער פנו
לאתר עלם דיגיטל

מגדר

נערות

1,677
נערים

917
טרנסג'נדרים

27

בני נוער רבים חווים מצוקה וזקוקים להכוונה ולאוזן קשבת .הם נמנעים מפנייה
אישית לעזרה ופונים לרשת האינטרנט באופן אנונימי ובלתי מתייג כדי לקבל
תמיכה והכוונה .בעידן של אלימות ובידוד חברתי ,בני נוער וצעירים מוצאים
ברשת מקום מפלט .הרשת מאפשרת להם לעקוף את החסמים הקיימים
בקריאה אישית לעזרה ,והיא נגישה להם מכל מקום ,בכל שעה ומכל מחשב.

"במשך כמה חודשים היינו בקשר ,בצ'אט שלנו בעלם
דיגיטל ,עם נערה בת  18שפנתה אלינו בעקבות פגיעה
מינית על-ידי קרוב משפחה .לאחר אירוע משפחתי,
בו הנערה פגשה את אותו קרוב המשפחה שפגע בה.
היא שיתפה אותנו בצ'אט שהיא מבצעת ניסיון אובדני
ממש באותם רגעים ,שכן אינה יכולה לשאת עוד
את הפגיעה ,הסוד והבדידות .בהתערבות בזמן אמת
שכנענו את הנערה ליצור קשר עם הגורמים המטפלים
בה .הנערה אכן פנתה לעובדת הסוציאלית שלה והיא
ליוותה אותה לחדר מיון .לאחר מספר שבועות היא
עדכנה אותנו בצ'אט שהיא בטיפול פסיכיאטרי הולם".
עובדת בעלם דיגיטל

ישראלים ותיקים

יוצאי חבר העמים

מספר העוקבים עלה ב 12%-ברשתות החברתיות של עלם דיגיטל.

2,240
261

 70%מהפונים היו בני  18ומטה.

יוצאי צרפת

102
החברה הערבית
והבדואית

16
יוצאי
אתיופיה

2
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עלם דיגיטל – Y elem

16-18

956
19-21

813

מערך עלם דיגיטל  )www.yelem.org.il( Y elem -מספק מידע ,ייעוץ ותמיכה
נפשית ברשת לבני נוער ,צעירים וצעירות במצוקה .בתוך כך המערך גם סורק
ומאתר ,באמצעות טכנולוגיה ייחודית ,בני נוער שמביעים מצוקה ברשת ופונה
אליהם כדי לסייע.

כ 60,000-בני נוער פנו לאתר עלם דיגיטל ( )www.yelem.org.ilבשנת .2018
עלם דיגיטל ניהלה  4,456אינטראקציות דיגיטליות (צ'אטים,
קבוצות ,פורומים) ,גידול של  17%יותר משנה קודמת (סה"כ
 2,620בני נוער).

מוצא

גיל

 65%מהפניות התקבלו מנערות ,עלייה של  7%מהשנה הקודמת.
במערך האיתור של עלם דיגיטל ,השנה
• אותרו ברשת  630בני נוער במצוקה.
• נערכו  546התערבויות ראשוניות ,בעקבות איתורים אלה.
• ב 58-מהמקרים המשיכו ,במערך האיתור ,להתערבויות ממושכות.
מערך עלם דיגיטל מסייע לבני נוער וצעירים ברשת בשני אפיקים:
• באפיק ראקטיבי  -קבלת פניות ברשת מבני נוער באמצעות כלים דיגיטליים
שונים :בדפי פייסבוק ואינסטגרם ,בצ'אט לתמיכה אונליין ,בחדרי ייעוץ
וירטואליים שבהם אנשי מקצוע מציעים ייעוץ אנונימי "אחד על אחד" ,בפורום

14-15

561
22-26

171
המדמה עבודה קבוצתית שמאפשר להתייעץ באנשי מקצוע ולשתף אותם
במצוקות ,והפניית שאלות במייל .כמו כן נפתחה קבוצת פייסבוק חדשה ,לנערות
וצעירות עד גיל  ,21שנקראת "גחליליות" .הקבוצה סגורה ומאפשרת שיח ,תמיכה
ושיתוף .את הקבוצה מנחות ומלוות נשות מקצוע ,והיא מונה כ 350-נערות.
• באפיק פרואקטיבי  -איתור ברשת של בני נוער בסיכון באמצעות טכנולוגיה
מתקדמת לסריקת מילות מצוקה בקבוצות ,פורומים ואתרים רלוונטיים,
והתערבות פרואקטיבית של אנשי מקצוע במשברים אלה .פעילות האיתור
נעשית בשיתוף פעולה של עלם דיגיטל עם חברת  ,Vigoשמספקת את
הפלטפורמה החדשנית הסורקת אתרים ציבוריים וקבוצות רלוונטיות פתוחות,
בהסתמך על מילות חיפוש.
בנוסף ליכולות האיתור החדשניות ,עלם דיגיטל היא פלטפורמה ייחודית
לסיוע והכוונה ברשת .היא מאפשרת מתן מענה בעולם האמיתי לפניות
ולאיתורים ברשת ,דרך עלם דיגיטל .לעיתים המענה מתקיים באמצעות
הפניות ותיווכים מעלם דיגיטל למרכזים ולפרויקטים השונים של עלם בשטח,
כמו למחלקות הרווחה ברשויות השונות ועוד .החיבור בין הרשת לעולם
הלא וירטואלי מתבטא גם ביכולת המקצועית של צוותי עלם בשטח לבצע
התערבויות במצוקות שהעלו הנערים ברשת ,כמו אובדנות בקטינים ,פגיעות
מיניות במשפחה ועוד.
בשנים האחרונות ,עלם דיגיטל מסייעת יותר לנערות ב ,65%-מאשר לנערים.
נערות וצעירות מוצאות ברשת מרחב שבו הן יכולות לפרוק את אשר על ליבן
יותר מאשר בחיים האמיתיים .הכתיבה ברשת מאפשרת להן להיחשף מהר יותר
וברבדים יותר אישיים .קבוצת פייסבוק "גחליליות" ,שהוקמה בשנה האחרונה,
מאפשרת להן מרחב לספר ,לשתף ,לשאול ולקבל תמיכה והכוונה ברשת.

נושאים
אחרים

מיניות
וזוגיות

19%

16%
דיכאון
וחרדה

16%

101
 12ומטה

19
מה הציק להם?
אלימות
813

דיכאוןוחרדה
421

אלימותמינית
289

מיניותוזוגיות
263

קשייםחברתייםובדידות
255

שנתשירות,שירותלאומי,
צבאוגיוס
213

משבריםעםההורים
151

הנושאים המרכזיים בהם פנו בני הנוער לעלם דיגיטל בשנת 2018
פציעה עצמית
ואובדנות

12-13

פגיעות
מיניות

15%

10% 10% 14%

יחסים עם
ההורים

שנת שירות,
שירות לאומי ,צבא

תמקצועית,אקדמיה
לימודים,זהו 
123

שימושבסמים
35

חסרותבית
34
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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תעסוקה וליווי
מנהלת התחום :תמי נחמיאס

980

"לא היה לי מקצוע ולא ניסיון ,ונסיבות חיים קשות
ומורכבות הביאו אותי לרחוב .ואז הכרתי חברה
חדשה מחיפה שהכירה לי את עלם וככה התחיל
המסע התעסוקתי שלי .בזכות עלם השתלבתי
בלימודי מזכירות רפואית במכללה ציבורית וקבלתי
סיוע במימון .ובעיקר קיבלתי בטחון ,ידע וכוח .גיליתי
שאפשר להתגבר על כל קושי  -עם הכוונה ,עזרה
והרבה מוטיבציה".

סה"כ
בני נוער וצעירים בתחום
מגדר

נ' ,בוגרת תוכנית "דרך המלך" לליווי לחיים עצמאיים וקידום תעסוקתי

נערים

616
נערות

318
טרנסג'נדרים

3

בני נוער ,צעירות וצעירים בסיכון מנותקים ,במקרים רבים ,ממערכת של
תמיכה משפחתית ,חברתית וטיפולית .הסביבה שבה הם חיים והיעדר
שירותים ותמיכה גורמים לבני נוער וצעירים אלה להיות חסרים בכישורי חיים
הנדרשים להם כדי להשתלב במעגל חיים נורמטיבי.
צוות תחום תעסוקה וליווי בעלם מקנה להם כלים ומיומנויות לניהול חיים
עצמאיים וליווי אישי ארוך טווח במגוון התנסויות של מיומנויות חיים ,כגון:
תעסוקה ,השתתפות אזרחית ,שירות צבאי לאומי ,לימודים ועוד.
תחום תעסוקה וליווי מורכב ממספר תכניות הפועלות בפריסה ארצית:
• תכנית מחסות לעצמאות  -תכנית ייעוץ וליווי אישי וקבוצתי לבוגרי מעונות
רשות חסות הנוער ,שהיו במסגרת חוץ ביתית .בתכנית מקבלים הצעירים
כלים לבניית חיים נורמטיביים ,והיא מאפשרת להם לנהל את חייהם באורח
עצמאי .התכנית מלווה כ 500-צעירים וצעירות.

מוצא
ישראלים ותיקים

652
יוצאי חבר העמים

"מחסות לעצמאות" זה לדעת שיש מישהו שיקשיב
ויעזור לי איפה שאני אלך ,זה מישהו שתמיד עוזר לי
להבין מה אני רוצה לעשות ואיך אני יכול להגיע לשם"
ד' בוגר תוכנית "מחסות לעצמאות"

86
83
יוצאי צרפת

63

• תכניות לקידום תעסוקתי  -תכניות המיועדות לבני נוער בסיכון שנשרו
ממסגרות פורמאליות ומציעות מענים שונים ,כגון ליווי אישי ,שילוב במסגרות
תעסוקתיות ובהכשרות מקצועיות ,הכנה לעולם התעסוקה ,הקניית כלים
וכישורי חיים ,חינוך פיננסי וכדומה.
 360בני נוער קיבלו מענה במסגרת התכניות לקידום תעסוקתי ,בשנת .2018

החברה הערבית
והבדואית

• תכנית המעטפת  -תכנית המכשירה רכזים ורכזות של שלוש עמותות:
"שלומית"" ,עמינדב" ו"האגודה להתנדבות" ,המלוות צעירים וצעירות בסיכון,
שבחרו להתנדב לשירות לאומי אזרחי.

אחר

• קהילות אקטיביסטיות  -תכנית המיועדת לבוגרות עלם שפועלות למען שינוי
חברתי .ישנן שתי קהילות אקטיביסטיות ,אחת בירושלים ואחת בתל אביב.

62
13
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 85%מתוכם השתלבו בסיום התוכנית במסגרות המשך:

19-21

597
16-18

תעסוקה ()45%

238

לימודי תעודה והשכלה ()32%

22-26

שירות צבאי ושירות אזרחי לאומי ()29%

39

 54%נערות 43% ,נערים ו 3%-טרנס'גנדרים

14-15

35

 64%בני  18ומעלה

12-13

 20%מהצעירים הם בני החברה הערבית ,פי שניים יותר משנת 2017
תופעות מרכזיות שפגשנו השנה בתחום תעסוקה וליווי אישי:
•  24%דיווחו השנה על קשיים כלכליים ,הסתבכות בשוק האפור ,קושי
בפירעון חובות ועוד.
• השנה חלה עלייה של  23%בליווי הצעירים בתהליכי מיצוי זכויות מהשנה
הקודמת.
•  5%מהמשתתפים בתוכנית פגעו מינית בעבר וקיבלו ליווי באחת מהתוכניות
בתחום.
• השנה חלה עלייה במספר הצעירות בתוכנית שהן אימהות צעירות .צעירות
אלה שיתפו בקשיים שהן חוות במימוש זכויותיהן ובקבלת שירותים מהקהילה.
• חלה החרפה במצבי הסיכון של צעירים וצעירות שאובחנו כבעלי קשיים
קוגניטיביים ,בתפקוד אינטלקטואלי מתחת לנורמה .הדבר מתבטא בעיקר
בחסרות בית ובפגיעות מיניות חוזרות ונשנות בקרב אוכלוסיה זו.

2
מה הציק להם?
תעסוקהוהשתלבות
בעולםהעבודה
252

אלימות
210

ת ,אקדמיה
תמקצועי 
לימודי ם ,זהו 
207

ת ,שירותלאומי
שנתשירו 
,צבאוגיוס
192

יוצאי אתיופיה

תחום תעסוקה וליווי לחיים עצמאיים

צוותי תחום תעסוקה וליווי סייעו ל 980-בני נוער ,צעירים וצעירות בשנת ,2018
עלייה של  8%משנת .2017

גיל

ת,
התנהלותכלכלי 
חובות,מצבכלכלי
184

אלימותמינית
161

מיניותוזוגיות
153

שימושבסמים
134

קשייםחברתייםובדידות
119

שימושבאלכוהול
116
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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קצה ונערות
מנהלת התחום :רעות גיא

753

בני נוער ,צעירות וצעירים הנמצאים בקצה רצף הסיכון מנותקים לרוב
ממערכות תמיכה משפחתיות ,חברתיות וטיפוליות .מרביתם נאלצים לשרוד
בעולם כשהם נטולי משאבים  -בשל מצבם הנפשי והפיזי ,בשל היסטוריית
החיים שלהם ובשל גילם הצעיר .הם מודרים מהשיח המקצועי והציבורי,
קשה מאוד לאתרם וליצור עימם קשר.

סה"כ
בני נוער וצעירים בתחום

בשל היעדר שירותים מתאימים ובגלל הקושי לצרוך שירותים קיימים ,תחום
קצה ונערות בעלם מספק מענה לבני נוער ,צעירות וצעירים בקצה רצף
הסיכון ,אשר חוו פגיעות מיניות ,נמצאים על רצף הזנות ,ו/או חסרי בית.
בתחום זה מתבצעת עבודת זיהוי ,איתור והתערבות תוך התאמה וברגישות
הנדרשת לאוכלוסייה הנמצאת בקצה הרצף .חלקם מקבלים סיוע מציל חיים
ומפחית נזקים ,בעוד שעם אחרים מתקיים קשר ארוך וממושך הכולל בניית
אמון ,ליווי בתהליכי שינוי ויציאה מחיים של הישרדות לחיים נורמטיביים.

מגדר

נערות

533
נערים

188
טרנסג'נדרים

44
ישראלים ותיקים

320

 78%מעל גיל .18

19-21

301
22-26

132
16-18

110
14-15

34

ע' ,בוגר "הלב  "24/7בתל אביב
בכל שכבות האוכלוסייה ובכל רחבי הארץ ישנם בני נוער ,צעירים וצעירות
המנוצלים מינית מסחרית על רצף הזנות .חלק מהם חיים בבית ומצויים
במסגרות ,בעוד שרובם ( )66%נמלטו וחיים בניתוק ממסגרת משפחתית
וחברתית .הזנות מהווה עבורם אסטרטגיית הישרדות ,הקיימת במגוון זירות:
ברחוב ,בדירות דיסקרטיות ,במועדונים וברים ,בסאונות ועוד .זירה משמעותית
נוספת לזנות היא רשת האינטרנט ,שם אנו עדים בשנים האחרונות להתגברות
ממשית של התופעה ,בין אם בגלוי באתרי הסקס ובין אם במרומז ברשתות
החברתיות ,בפורומים וצ'טים ובאתרי היכרויות תמימים לכאורה.
לעלם חמישה מרכזים ברחבי הארץ הפועלים להפחתת נזק רגשי ופיזי
בקרב בני נוער ,צעירים וצעירות על רצף הזנות .במרכזים ,הצוותים מסייעים
להם בהחזרת השליטה על חייהם ,כולל :יצירת אמון במבוגר משמעותי,

12-13

1
מה הציק להם?
אלימות מינית
1,154

אלימות
936

שימוש באלכוהול
413

יוצאי צרפת

131
החברה הערבית
והבדואית

105
יוצאי חבר העמים

46
יוצאי
אתיופיה

5
אחר

35
| 18

צוותי תחום קצה ונערות בעלם סייעו ל 753-בני נוער ,צעירות וצעירים במצבי
סיכון קיצוניים בשנת  ,2018עליה של  4%משנת :2017
•  160צעירים וצעירות חסרי בית בירושלים ותל אביב.
•  556בני נוער ,צעירות וצעירים המעורבים בזנות בתל אביב ,חיפה ,אילת,
דימונה ופתח תקווה.
•  37נערות וצעירות במרכז ייחודי לטיפול בפגיעות מיניות בתל אביב.
 70%נערות 24% ,נערים ,ו 6%-טרנסג'נדרים.

מוצא

קצה ונערות

במקרים רבים בקצה רצף הסיכון ,קיים קשר בין פגיעות מיניות בילדות ובין
חוויית חיים מורכבת בבגרות ,המאופיינת בסימפטומים פוסט טראומטיים
ואסטרטגיות הישרדות ,כגון :ניכור ,בדידות ,דיכאונות ,אובדנות ,שימוש
בחומרים ממכרים ,הפרעות אכילה ,זנות כאסטרטגיית הישרדות ועוד.

אמרתי לעצמי :טוב ,זאת בטח עוד עובדת סוציאלית
שרוצה לנסות לעזור לי .האמת שכרגע זה לא ממש
יעזור לי .כרגע אני צריך כסף ,אני צריך לקוח ,אני צריך
בקבוק וודקה .והופ הגיע הלקוח .עליתי על האוטו ,כרגיל
 300שקל כבר בכיס .סיימתי .הבחורה עם המנה החמה
עדיין עומדת שם .היא הסבירה לי שאם אני רוצה לאכול,
לנוח ,להתקלח ,אני יכול להגיע למרכז שלהם .ביום רביעי
התייצבתי בדלת של המרכז ,פתחה לי אותה הבחורה
עם המנה החמה .היא נתנה לי חיבוקים ונשיקות ,וברקע
הרחתי ריח טוב של אוכל ובישולים .ראיתי נער שעשה
כביסה וריח נקי יצא מהמקלחת .נערה אחרת ישבה מול
המחשב ועוד נער ניגן בגיטרה ,והם פשוט חייכו .הבנתי
שאני נמצא במקום שמקבלים אותי בו כמו שאני".

גיל

 80%חוו בילדותם אלימות בסביבה הקרובה -
פיזית ,רגשית ו/או מינית.
העקרונות המנחים בעבודה עם בני נוער בקצה רצף הסיכון הם ,בראש ובראשונה,
השאיפה לאפשר להם ניראות והכרה .נוסף על כך ,יש צורך באיתור אוכלוסיות
בקצה רצף הסיכון והתערבות במרחבים ציבוריים ,כמו ברחובות ,במועדונים,
בזולות וברשתות החברתיות .כמו כן ,יש חשיבות בהפחתת הנזק הפיזי שבמניעת
מחלות או מוות ,ובהפחתת הנזק הרגשי שבתחושת ניכור ,בדידות ועוד .כל אלה
נגרמים כתוצאה מאורח החיים בקצה ובהתערבות במצבי חיים בהם נדרשת
מוטיבציה לשינוי ,ומתבצעים ברגישות מגדרית ורגישות תרבותית גבוהה.

תכניות לבני נוער ,צעירות וצעירים בקצה רצף הסיכון
 .1על רצף הזנות" :הלב  "24/7תל אביב" ,ערים בלילה" חיפה" ,ערים בלילה"
אילת" ,עלמה" פתח תקווה" ,הלב" דימונה

"באחד הימים ,כשעמדתי בפינה שלי ,ניגשה אליי בחורה
עם מנה חמה ביד ואמרה לי' :הי ,אפשר לדבר אתך רגע?'

דיכאון וחרדה
342

חסרות בית
304

בריחות מהבית
296

קשיים חברתיים ובדידות
286

שימושבסמים
280

מיניות וזוגיות
206

משברים עם ההורים
189
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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פגיעות מיניות

קצה ונערות

מנהלת התחום :ד"ר טליה אתגר

מנהלת התחום :רעות גיא

הענקת חלופות לעולם הזנות ונקיטת פעולות נוספות המאפשרות יציאה
הדרגתית מעולם הזנות לחיים נורמטיביים.

מדברי נער שפגע מינית וטופל באחד מהמרכזים של
תחום פגיעות מיניות בעלם:

" .2בית אמיתי" לנפגעות אלימות מינית  -תל אביב
 1מ 6-נערות וצעירות בישראל חוו פגיעה מינית בילדותן או בצעירותן .קיים
קשר בין פגיעות מיניות בילדות ובין סימפטומים פוסט-טראומטיים ,אסטרטגיות
הישרדות ,שימוש בחומרים ממכרים ,דרך הפרעות אכילה ועד זנות.

""הדבר הכי חשוב שלמדתי פה זה הבוץ הטובעני.
כשלמדתי את זה ,הבנתי איך אפשר לטבוע בבוץ ואיך
אפשר להימנע מלטבוע בבוץ ,וגם איך להביא מנוף
שיוציא אותך מהבוץ .מזה שסיפרתי את האמת ,למדתי
איך לא לפגוע שוב".

"אני מגיעה ל'בית אמיתי' של עלם לנפגעות אלימות
מינית .ובבית הזה יש נשים ,בנות ומתנדבות .והן שם
בשבילי ,אבל אני לא יודעת לדבר בשפה שלהן .האמת
שאני לא יודעת לדבר בכלל .אני כותבת אין סוף פתקים,
אני בוכה ומתפרקת ,שוכבת על הרצפה ,והן שם איתי,
בעיקר מקשיבות ומלמדות אותי לדבר .הן מלמדות אותי
להיעזר ,מחבקות ללא מגע .ולאט לאט עם הזמן ,אני
לומדת להשתלט על שני המחנות בתוכי הנפש והגוף".
י' בוגרת "בית אמיתי"
 .3תכניות לצעירים וצעירות חסרי בית :שלטר "מישהו  "24/7לצעירים בתל
אביב ,שלטר "גלגל  "24/7לצעירות בירושלים
הצעירים והצעירות חסרי הבית בישראל מנותקים ממערכות של תמיכה
טיפולית ,תמיכה חברתית ותמיכה משפחתית .הם חיים ללא קורת גג בטוחה
ויציבה .רבים מהם משתמשים באסטרטגיות של הישרדות פיזית והישרדות
רגשית הכוללות מעורבות בפלילים ,בזנות ובהתמכרויות.

"האוטובוס לירושלים עצר במקום שכנראה שינה לי
את החיים .הגעתי לשלטר של עמותת עלם .השלטר
הוא מקום של לינת חירום לצעירות חסרות בית .הייתי
מקפידה להגיע כל לילה ,לא מוותרת .זה היה הזמן הכי
קדוש אצלי .המקום הזה היה בית .קודם כל ולפני הכל,
השינוי התחיל מבפנים .בחרתי לעבור מהישרדות לחיים.
מהרגע שעשיתי את זה הרבה דברים התחילו לקרות.
וכך לאט התחלתי לטפס למעלה בחזרה לחיים .בוחרת
בחיים כל יום מחדש .היום ,זה כבר מעבר לבחירה בחיים,
אני חיה אותם".
ת' בוגרת השלטר לצעירות חסרות בית בירושלים
לעמותת עלם יש שני מרכזים לצעירים וצעירות חסרי בית :מרכז בתל אביב
ומרכז בירושלים .שני מרכזים אלה פועלים שבעה ימים בשבוע 24 ,שעות
ביממה .הפעילות במרכזים כוללת איתור הצעירים ויצירת קשר עימם ,מתן
סיוע הומניטארי וסוגי מענה בסיסיים ,כמו מזון ,ביגוד ,מקלחת חמה ,ציוד
רפואי ועוד .כל אלה ניתנים כדי להביא למנוחה והפוגה מהרחוב ולנקוט
בפעולות של צמצום הנזקים שאורח החיים ברחוב מסב (סיוע נפשי ,טיפול
רפואי ועזרה במיצוי זכויות) .כאשר הצעירים מביעים רצון ומוטיבציה לשינוי,
ניתנת להם האפשרות להצטרף לתהליך של טיפול שיקומי ארוך טווח.
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קצה ונערות

בחברה הישראלית ,כמו בשאר העולם ,קשה לקבל את העובדה שישנם
קטינים שפוגעים מינית באחרים .אין מודעות רבה לנושא .העיסוק בתופעה,
מידת היקפה ודרכי הטיפול בה היא שולית יחסית .בעלם מאמינים שהטיפול
בגיל צעיר בקטינים שפוגעים מינית הוא משמעותי ביותר .ככל שהטיפול
מתחיל בשלב מוקדם יותר ,סיכויי ההצלחה רבים יותר .הגישה היא שאפשר
להפחית אלימות מינית ,וחובה עלינו כחברה לעשות את המירב כדי למנוע
אלימות זו ופגיעה באלפי קורבנות עתידיים.

745

סה"כ
פניות שטופלו השנה
מגדר

בנים

273

תחום פגיעות מיניות בעלם מטפל בקטינים הפוגעים מינית וכן בקטינים
שהינם קורבנות לתקיפה מינית ובבני משפחותיהם.

בנות

92

בשנת  2018התקבלו  745פניות בתחום פגיעות מיניות ,עלייה של  5%משנת
 .2017המקרים טופלו במרכזים שונים ברחבי הארץ :בתל אביב ,בני ברק,
ירושלים ,שפרעם ,עפולה ובית שאן .המרכזים משלבים טיפול הן בפוגעים
מינית והן בקורבנות לפגיעה מינית
העבודה עם קטינים פוגעים מינית מושתתת על בניית תכנית טיפולית
המותאמת לצרכים של כל מטופל ומטופלת ,בטכניקות מקצועיות וחדשניות.
בתוכנית הטיפולית יש התאמה לטיפולים פרטניים ,לטיפולים קבוצתיים
וטיפולים למשפחות.
 98%מהפוגעים מינית היו בנים.
• יש עלייה בפניות של פוגעים ונפגעים בגיל צעיר מאוד ,בני  4עד .7
העבודה עם קטינים שנפגעו מינית כוללת טיפולים קליניים וכן הדרכות
להורים ,שהינם חלק חשוב מהתהליך.

טרנסג'נדרים

0
גיל
12-18

265
 12ומטה

52

• נערות חוו פגיעה מינית פי  2יותר לעומת נערים.
• השנה ראינו עלייה בחומרת הפגיעה כלומר ,יותר מקרים של אלימות מינית
קשה ויותר פגיעות בתוך המשפחה.
כמו כן ,קיימות קבוצות טיפוליות של בני נוער שתקפו מינית ,והם נמצאים
בהליך פלילי בשירות המבחן לנוער וברשות חסות הנוער .בשנת 2018
התקיימו  23קבוצות טיפוליות ברחבי הארץ כאשר שני אנשי מקצוע
מובילים כל קבוצה.
קו סיוע וייעוץ בנושא פגיעות מיניות03-6477898 :
צוות תחום פגיעות מיניות בעלם מפעיל קו טלפוני לסיוע וייעוץ להורים,
לאנשי חינוך ,למטפלים ,ליועצות ועוד .את הקו מפעילים מתנדבים שעברו
הכשרה מיוחדת ,ועובדת מקצועית בתחום מנהלת אותו.
פגיעות מיניות
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מחלקת הדרכה וניהול ידע
מנהל המחלקה :אמיר דלומי

מחלקת הדרכה וניהול ידע אמונה על פיתוח הידע
המקצועי בעלם ,הדרכת עובדים ועובדות ,המשגת
הידע האירגוני והנגשתו לכלל הארגון .כל אלה
מתנהלים לצד ניהול תהליכי איסוף המידע ,תיעוד
ומדידה והערכה לתוכניות השונות בעמותה.
נושאים מרכזיים בשנת :2018
• התקיימו  250שעות הדרכה חודשיות והשתלמויות
לעובדים ועובדות ,אותם העבירו שבעה מדריכים
ומדריכות לכלל העובדים והעובדות בעלם .כל זאת
במטרה לתמוך בתהליך ההתפתחות והלמידה של אנשי
ונשות המקצוע בארגון וכדי להרחיב ולשפר את דרכי
העבודה עם בני נוער ,צעירים וצעירות.
• תהליכי פיתוח מקצועי  -במהלך השנה סייעה המחלקה

בהעברת השתלמויות בנושאים רבים :מיומנויות הדרכה,
פגיעות מיניות ,עבודה קבוצתית ,וכתיבה והמשגה של
מודל התערבות בתחומים השונים לעובדי ועובדות עלם.
• שיפור תהליכי תיעוד ,מדידה והערכה בארגון  -בכלל
הפרויקטים בעלם מתבצעות פעולות של תיעוד ומעקב
ממוחשבים ושל תהליכי הסיוע והטיפול בבני נוער,
הצעירים והצעירות.
• שיפורו והנגשתו של הפורטל הארגוני  -בשנה האחרונה
נבנה מחדש והושק הפורטל הפנים-ארגוני.
כל הידע המקצועי והנוהלי מונגשים בו לכלל עובדי
ועובדות העמותה.
• הטמעת קוד האתיקה  -בשנת  2018נכתב קוד האתיקה
הארגוני ,אושר והוטמע לאחר שנתיים של עבודה רציפה
ומעמיקה.

הכשרות חוץ ארגוניות
רכזת התחום :נעמה וינר

כעמותה העובדת  35שנה עם בני נוער ,צעירות
וצעירים במצבי סיכון ומצוקה ,עלם היא גוף ידע
מקצועי ,חלוצי ומוביל .המפגש הבלתי אמצעי עם
מגוון רחב של בני נוער על רצף הסיכון מאפשר לצוות
המקצועי לפתח היכרות מעמיקה עם אוכלוסיית היעד
ופיתוח מתמיד של שיטות עבודה חדשניות ויצירתיות.

כמו כן נערכו הכשרות לאנשי מקצוע מארצות שונות
בעולם ,במסגרת קורסים שמארגנים משרד החוץ
ואוניברסיטאות שונות בארץ .שיתופי הפעולה נשאו
פרי ,המשיכו ואף הניבו ביקור משלחת למידה מארגון
מקביל בארצות הברית ,הכשרות למשלחת למידה
מהודו ,לאנשי מקצוע בצרפת ובספרד ועוד.

על סמך הניסיון הרב והידע שנצבר ,אנו מכשירים
מדריכים באופן קבוע ,אשר פוגשים בני נוער ,צעירים
וצעירות במצבי סיכון .המרצים אשר מעבירים את
כלל ההכשרות של העמותה הם עובדיה ,אנשי מקצוע
המגיעים מעולמות הטיפול והחינוך ,כמו עבודה
סוציאלית ,קרימינולוגיה ,פסיכולוגיה ,חינוך ועוד.
אותם אנשי מקצוע הם גם אנשי שטח המתמחים
בעבודה עם אוכלוסיות במצבי סיכון ,בקהלי יעד
ספציפיים ובשיטות עבודה ייחודית.

 .2בשנת  2018התקיימו יותר מ 550-שעות של הכשרה
לגופים שונים:
למשרד החינוך ,למשרד הרווחה ,לבית הספר המרכזי
להכשרת עובדים לשירותי הרווחה (דימו"ל) ,לשירות
בתי הסוהר ,עיר ללא אלימות ,הרשות למלחמה בסמים,
יועצות ממ"ד ,מכינות ,עמותות שונות ,רשויות מקומיות,
וגופים נוספים

במסגרת זאת ,עמותת עלם מבצעת מידי שנה ימי
הכשרה ,הרצאות ,סדנאות ,ימי למידה וסמינרים לגופים
חברתיים שונים ומגוונים.
הישגים מרכזיים בשנת  2018בתחום ההכשרות החוץ
ארגוניות:
 .1מיתוג עמותת עלם בארץ ובעולם כגוף מקצועי ובעל
ידע בתחום הטיפול בבני נוער בסיכון.
בשנת  2018אנשי מקצוע רבים מעלם קיימו מפגשים
עם מאות אנשי מקצוע שאינם שייכם לעמותה ,כדי
לתת הכשרות מקצועיות במגוון רחב של נושאים.
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עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018

במה עסקו הכשרות החוץ בשנת ?2018
 25%הדרכות צוותיות לגופים מקצועיים
 15%בני נוער וצעירים בקצה רצף הסיכון
 10%עבודת רחוב :עקרונות עבודת הרחוב,
איתור וטיפול
 10%שימוש בחומרים ,מניעה וטיפול
 10%אפיוני אוכלוסייה בסיכון ודרכי התערבות
 8%מיניות בריאה ופגיעות מיניות
 7%עבודה במרחבים בלתי פורמאליים
 5%התערבויות ברשת
 5%עבודה עם נוער רב תרבותי
 5%עבודה עם נוער חרדי

עובדים ומשאבי אנוש
מנהלת התחום :לאה פריזנט אדלר

עמותת עלם מעסיקה  285עובדים המגיעים מרקע מקצועי מגוון -
עבודה סוציאלית ,חינוך ,פסיכולוגיה ,קרימינולוגיה ועוד.
העובדים בעלם מגיעים מהחברה הישראלית כולה ,מהפריפריה,
מהמרכז ,מהחברה הערבית ,מהחברה החרדית ועוד .הם מקבלים יחס
ייחודי בתוך מערך כוח האדם שבעמותה .עלם הוא ארגון המקדם
שיוויון והנהגה נשית .כך המנכ"לית ,הנשיאה ו 70%-מעובדי העמותה
הן נשים .אנו מעניקים חשיבות מכרעת ל 2,000-מתנדבי העמותה,
ומייחדים להם תחום מקצועי בפני עצמו הפועל יד ביד עם העובדים.
ההון האנושי בעלם הוא בעל ערך רב .על כן אנו מטפחים מעטפת
של הדרכה וימי עיון בכל שכבות הארגון ,ודואגים לליווי שוטף ושימור
הידע ,כדי לסייע לעובדים בעבודתם .תחום משאבי אנוש בעלם מקדם
מספר אלמנטים מקצועיים ,תהליכים של גיוס וראיון ,בניית מעטפת של
השתלמות שנתית ,שכוללת קורסים לעובדים חדשים וקורסים העוסקים
בעולמות תוכן שונים .מלבד זאת ,ניתנים לעובדים משובים תקופתיים,
התייחסות לאירועים אישיים ופיתוח קשר אישי עם העובדים.

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
פרופ' מרים גולן
נדב גרינשפון
עופר עזוז
עדן פוקס
פראן כץ
מנחם שלגי
רחל שרביט
יצחק שיינפלד
נשיאת העמותה
נאוה ברק
חברי וועדת הביקורת
יוסף שטח  -יו"ר
אודי נבו
הראל כהן
שמואל גלייזנר
תומר כהן
יקי עטאר  -מבקר פנים
חברי וועדת כספים
עופר עזוז  -יו"ר
דוד ברודר
נדב גרינשפון
יעקב חיימוביץ
חברי הוועדה המקצועית
פרופ' אמנון לזר  -יו"ר
ד"ר אהרן יורק
ד"ר גילה אמיתי
חיותה שנבל
פרופ' 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
עלם ארה"ב:
לינור רובן
בוני ג'קובסון
חברי וועדת התנדבות
ליאורה ארנון -יו""ר
ד""ר אהרן יורק
סיגל פרידמן
ד""ר גלית ונטורה
ליאת מרק
איילה פאר
פניני איזיק דגן
עלם עמותה לנוער בסיכון דו"ח השפעה לשנת 2018
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הוצאות והכנסות

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה :טלי ארז

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים בעלם מפתחת מקורות
הכנסה ומגייסת את המשאבים הדרושים למען בני
נוער וצעירים בסיכון ברחבי הארץ .בין התורמים
לעמותה אפשר למנות חברות עסקיות ,תורמים
פרטיים ,קרנות מהארץ ומחו”ל וכן הציבור הרחב
שתורם במשך כל השנה במבצעי התרמה שונים
ובפעילויות התנדבותיות מגוונות.
לרגל  35שנים לעמותה אנו אסירי תודה לתורמים,
לשותפים ולתומכים הרבים ,שחלקם מלווים אותנו
שנים רבות ,במאמץ לסייע לבני נוער וצעירים במצבי
סיכון ומצוקה.
אירועים מרכזיים של גיוס כספים אותם הובלנו השנה:
אירוע ההתרמה השנתי של עלם  -באירוע מרגש
ומעורר השראה זה ,ציינו  35שנות פעילות בעמותת
עלם עם ראשי הקהילה העסקית ,עם שותפים ועם
תורמים לעמותה במהלך השנים .במהלך הערב הוענק
“אות יקיר עלם” למייסדי העמותה ,אן וקני ביאלקין.
באותו מעמד שיתפה תהילה ,בוגרת עלם ,את הנוכחים
בתהליך המעצים שעברה ובקשר שלה עם מתנדבי
העמותה .כמו כן ,נהנה הקהל מההופעות של עדי
אשכנזי ,קרן פלס ורמי קליינשטיין.
“מבצע הדגל” השנתי בהובלת נשיאת העמותה
הגב’ נאוה ברק  -במהלכו ,נרתמו עשרות חברות ,אנשי
עסקים ושותפים למבצע גיוס כספים לעמותת עלם.
ברצוננו להודות למשתתפים הרבים ב”מבצע הדגל”.
במסגרת הקמפיין השנתי קיימנו את המהלכים הבאים:
• “קמפיין הדסטארט”  -במרכזו של “מבצע הדגל”
השנתי ערכנו קמפיין מימון המונים (הדסטארט),
שמטרתו גיוס כספים למען המשך הפעלת פרויקט

“בית אמיתי” של עמותת עלם.
“בית אמיתי” הוא מרכז טיפולי ייחודי לנערות וצעירות
שעברו תקיפה מינית וגילוי עריות .במסגרת הקמפיין,
שזכה להצלחה אדירה ,הצלחנו לגייס בעזרת הציבור
הרחב יותר מ 130%-מהיעד המקורי.
אנו מבקשים להודות לתורמים ולמתנדבים שגייסו
תשורות וכספים למטרה זו.
• דו”ח הפעילות השנתי של עמותת עלם  -שיאו של
“מבצע הדגל” היה בהגשת דו”ח הפעילות השנתי
לכבוד נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין .את הדו”ח
הגישו לנשיא יו”ר עלם מר שלמה ינאי ,נשיאת
העמותה הגב’ נאוה ברק ומנכ”לית העמותה הגב’
ענבל דור קרבל.
מירוץ עלם  -מהאירועים העוצמתיים של העמותה,
שהתקיים בפעם השמינית ברציפות בשיתוף עם
עיריית חולון ובראשות ראש העיר מר מוטי ששון.
במירוץ השתתפו נערים ובוגרים מפרויקטים שונים
בעלם ,קבוצות ריצה של חברות עסקיות שייצגו את
עלם על המסלול ,רצים תחרותיים ,חיילים ותלמידים
וכן עובדים ומתנדבים מהעמותה .כל הכספים שגוייסו
הועברו לטובת פרויקטים שמפעילה עמותת עלם
ברחבי הארץ.
תקשורת ורשתות חברתיות  -מחלקת גיוס משאבים
אמונה על הגברת המודעות לעמותת עלם ומיצובה
בעשייה למען בני נוער וצעירים בסיכון בישראל ,זאת
כדי לשקף את מצב בני הנוער בסיכון ולהציף לציבור
תופעות מרכזיות בתחום.
במהלך  2018זכתה עמותת עלם לחשיפה תומכת
ונרחבת עם יותר מ 200-אייטמים בכל אמצעי
התקשורת וברשתות החברתיות.

עלם  ,2018במיליוני שקלים

)5.2%( 2.97

עלם דיגיטל ,הדרכה וניהול ידע

)8.9%( 5.10

מרכזי טיפול בנפגעים ופוגעים מינית

(15.14 )26.3%

תוכניות קצה ונערות

57.52

)10.4%( 5.98

הוצאות הנהלה וכלליות

מיליון שקל

הוצאות

)13.2%( 7.58

סה"כ

(11.97 )20.7%

תעסוקה וליווי אישי

)15.3%( 8.78

רשת מרכזי נוער בסיכון

ניידות ועבודות רחוב

)3.4%( 1.93

מוסדות ציבוריים  +מוסדות ללא כוונת רווח

)17.20 (30.0%
שווי מתנדבים

)9.9%( 5.72

57.52
מיליון שקל

הכנסות

תרומות מהמגזר העסקי והפרטי

(17.3%) 9.98

קרנות

סה"כ

)12.03 (20.9%
רשויות מקומיות
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)18.5%( 10.66

משרדי ממשלה
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תורמים ושותפים 2018
גברת ומר
ורדה ובעז דותן
משפחת
אליָשר

אילן כהן

קרן אימפקט

אלדן

קרן היסוד

מרכזי סיוע לנפגעות
תקיפה מינית
משרד הביטחון

אלטשולר שחם בע"מ

קרן יהל
קרן פרץ נפתלי

משרד הבריאות

גברת ומר טליה וגד
זאבי
גזית גלוב
גברת ומר
אהובה ושלמה ינאי

קרן קלור ישראל
קרן Help Jews
Home

הבנק הבינלאומי

Ann and Kenneth
Bialkin

החברה המרכזית
לייצור משקאות קלים
בע"מ
חיים צח
חנוך דברת

דן גבע
חברת עורכי דין

Max and Bessie
Bakal Foundation

Lisa Lippman

משרד הכלכלה
והתעשייה

Lori Gosset
Magda and Edward
Bleier/Dana
Foundation

משרד השיכון

Jewish Federation of
Greater Kansas City
Glencore Society
for Education and
Welfare
The Abraham
Gertzman Fund

עמותת שלומית

Mr. & Mrs. Niko
Elmaleh

פורטל תפוז

Omri Amit

קרן הישג
קרן משפחת ביסן

Skadden Arps Slate
Meagher & Flom LLP
Starr Foundation

רוית אסף  -רשת בתי
ספר בישראל לאיפור
ומקצועות היופי

The Charitable Trust
Under the Will of
Louis Feil
The David and Fela
Shapell Family
Foundation

יוסף בר נתן -נאמן
הקדש מייכור

The Sharon
Houminer
Foundation

מליסרון בע"מ

אוניברסיטת בר אילן

Avram and Gail
Friedman

מנורה מבטחים

ארומה אספרסו בר

Charlotte Frank

מר מנחם שלגי

בבקום

Craig and Yosefa
Platt

נאמנות משפחת זכאי

בתי קולנוע תיאטראות
בע"מ

Daniel Krueger

גלאי תקשורת

Edward Blank

מועדון חבר  -זה הכל בשבילך

Judy Fein
Lee Gottlieb Fund

עמותת עמינדב

יוניון מוטורס

אדמה פתרונות
לחקלאות בע"מ

Ira and Inge Rennert

The Gary Saltz
Foundation
The Hittman Family
Foundation

נדב ואיריס גרישפון
Lenore
Ruben

The Jeffrey A.
Altman Foundation

סומוטו ישראל
האגודה להתנדבות

Frances Katz

האוניברסיטה העברית
בירושלים

George Blumenthal

קבוצת כלל
HSBC
Wix

המכללה האקדמית
ספיר

Yes
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פדרציית שיקאגו

המרכז הבינתחומי
הרצליה

קרן אביעד

המשרד לשירותי דת

& Goldman Sachs
Co.

The Joseph H. Flom
Foundation
The Sharon
Houminer
Foundation

Halis Family
Foundation

Thomas Clougher

Howard and
Rochelle Kivell

Walter and Elizabeth
Stern
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ערב הוקרה למתנדבי ומתנדבות תחום קצה ונערות

נשיא המדינה ראובן ריבלין ,נאוה ברק ,שלמה ינאי,
ענבל דור קרבל ובוגרי עלם

נאוה ברק ,שלמה ינאי וענבל דור קרבל מעניקים את דוח עלם  2017לנשיא המדינה ראובן ריבלין

ח"כ מירב בן-ארי עם ענבל דור קרבל ונאוה ברק

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס ,הגב' ציפי נחשון גליק ,מנהלת השירות לנוער וצעירים
במשרד הרווחה ,נאוה ברק ,ענבל דור קרבל ורעות גיא ב"בית אמיתי"

נאוה ברק ,ענבל דור קרבל ומייסדי מרוץ עלם

נערי ,עובדי ומתנדבי העמותה במרוץ עלם

עובדת ובוגרת עלם בכנס עלם השנתי

נערי ,עובדי ומתנדבי העמותה במרוץ עלם

הענקת אות יקיר עלם למייסדי העמותה ,אן וקני ביאלקין ,עם שלמה ינאי,
נאוה ברק ,ענבל דור קרבל ולינור רובין נשיאת עלם ארה"ב
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סמי סגול ,בעלי כתר פלסטיק ,ונאוה ברק
באירוע ההתרמה השנתי של עלם

מרק ולילך אשר טופילסקי ,מנכ"לית בנק דיסקונט,
נאוה ברק וענבל דור קרבל

אן וקני ביאלקין ,מייסדי עלם ,וצבי נטע ,יו"ר קרן בוקסנבאום-נטע

יאיר סרוסי ,יו"ר בנק הפועלים לשעבר ,אביגדור קפלן,
מנכ"ל משרד הרווחה ,וענבל דור קרבל

נאוה ברק בטקס הענקת קרן פרס בראשית להעצמת נשים בישראל
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