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 .1בחירת יו"ר לאסיפה
גב' סיגל בר און ,חברת הנהלה ב"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,מתמנה ליו"ר האסיפה
הכללית.
 .2דו"ח יו"ר העמותה  -פרופ' שמעון שפירו
הדו"ח מתייחס לשנת  .2012במהלך השנה חלו כמה שינויים משמעותיים בפעילות העמותה .מצ"ב
דו"חות מפורטים של ראשי התחומים (נספח ב') .אסכם בקצרה כמה מההתפתחויות העיקריות שהיו
בשנה זאת.
כפי שתראו בדו"ח הכספי ,בשנת  2012היה גידול משמעותי בהיקף הפעילות .הרחבת הפעילות
הייתה כרוכה במתיחת המשאבים שלרשותנו עד קצה הגבול האפשרי .פירושו של דבר הקטנת היקף
ההעברות שלנו משנה לשנה ,וכתוצאה מכך צמצום מרחב הביטחון שלנו .יהיה עלינו להתמודד עם
כך במהלך שנת .2013
בשנת  2012היו כמה שינויים ב"סל" התוכניות של העמותה :הפעלנו תוכנית חדשה "הורים שותפים"
בהיקף ניסיוני בפנימייה אחת .בעקבות ההצלחה הראשונית התקבלה תרומה להפעלתה בפנימייה
נוספת בשנת .2013
מאידך ,לקראת סוף שנת  2012נפסקה המעורבות של העמותה בתחום התראפיה באמנויות
ובתחום הספורט .שתי התוכניות האלה יצרו שינוי של ממש בעולם הפנימיות ,והן ממשיכות לתפקד
ללא מעורבותנו .בשונה מתראפיה באמנויות ,תכנית העשרה באמנויות נמשכת ,כשהיא משולבת
במרכזיות החינוכיות.
התפתחות חשובה הייתה בנושא המשפחות המלוות לילדים שזקוקים לחונך או משפחה מארחת.
לאחר שבשנת  2011החל תהליך של לימוד הנושא בשיתוף עם משרד הרווחה ואשלים ,לקראת סוף
שנת  2012יצאה לאור חוברת שכוללת את תורת התוכנית ,והתקיים יום עיון בשיתוף כל המעורבים.
את הפירות  -הטמעת התוכנית בפנימיות ,אנו קוטפים כעת.
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התוכנית שבשנת  2012גדלה באופן דרמטי ביותר היא ההוראה המשקמת .גדל מאד מספר הילדים
שנהנים מהתוכנית ,בעיקר בכיתות הגבוהות .גם בתוכנית "גשר לעצמאות" היה גידול מסוים ,ונפתחו
דירות חדשות בשיתוף עם פנימיות.
כדי להפוך את פעילותנו למקצועית עוד יותר הוכנסה הדרכה קבוצתית שיטתית לצוותים של "גשר
לעצמאות" ושל האפוטרופסות.
חיזקנו את מיצוב העמותה בציבור ,בין היתר על ידי נוכחות רבה יותר בפייסבוק.
באשר לוועד המנהל ,במהלך השנה היו חילופי גברי בתפקיד היו"ר ,ונוסף חבר חדש לוועד המנהל –
מנשה סמירה.
לסיום ,אני מבקש להביע תודה עמוקה לצוות העובדים של העמותה ,בראשות המנכ"ל ,שתי
הסמנכ"ליות וראשי התחומים .הודות למחויבות וליצירתיות שלהם הגענו עד הלום.
 .3המלצות ועדת הביקורת
ועדת הביקורת פעלה בשנת  2012בתחומים הבאים:
 .1דיונים בנושא הדוחות הכספיים לפני הגשתם לאישור הוועד המנהל והאסיפה הכללית.
 .2התנהלות העמותה בהתאם לחוק העמותות ,התקנות ונוהלי העבודה .
 .3מבקר פנים ודוחות ביקורת
א  .הוועדה אישרה את הפסקת פעילותו של מר יוסי גינוסר כמבקר העמותה ,כתוצאה מעומס
רב בעבודתו ומינתה את הגב' פאולינה אבידור כמבקרת פנים.
ב .הוועדה דנה והמליצה לקיים בעמותה "סקר סיכונים" אשר אמור למפות את כל התהליכים
הארגוניים ולגלות את נקודות התורפה בארגון ולסייע באיתור ליקויים בתהליכים.
"סקר הסיכונים" נקבע כנושא ראשון לעבודתה של מבקרת הפנים.
ג .בתחילת שנת  , 2013הודיעה המבקרת על רצונה לפרוש מהמינוי מסיבות אישיות.
ד .דיון בנושא המשך ביצוע עבודת ביקורת בנושא" סקר סיכונים "יתקיים במהלך חודש יוני
.2013
ה .בעקבות ממצאי דוח מבקר הפנים בנושא התקציב ,התחייבה הנהלת העמותה להמציא
לוועדת הביקורת עד ספטמבר  2012את נוהלי העבודה בנושא התקציב השנתי  -עד למועד
עריכת דוח זה לא קיבלנו טיוטת הנוהל.
 .4החלטות הוועד המנהל
ועדת הביקורת סקרה את החלטות הועד המנהל שהתקבלו במהלך שנת  2012ומצאה שכולן בוצעו
פרט להחלטה מס'  403מיום  01באפריל  2012שטרם בוצעה ,בדבר הצטרפות להסדר זיכויים
במסב לצורך העברת שכר לעובדי העמותה.
 .5הוועדה ממליצה לקיים דיון מקיף בנושא דיני עבודה ,תוך מתן דגשים להתחייבויות העמותה
לעובדים בנושאים כגון :התחייבות לפנסיה ,לפיצויים ,לחופשה והבראה.
 .6ועדת הביקורת מצאה לנכון להעיר כי תקציב העמותה לשנת  2013שאושר ע"י הועד המנהל לא
הוגש לוועדת הביקורת לדיון טרם אישורו ע"י הועד המנהל.
החלטות כמו אישור תקציב או החלטות לשינויים מהותיים באסטרטגיה של העמותה חייבות להיות
מוצגות לדיון טרם אישור ,בוועדת הביקורת.
 .7נושאים שונים שעלו לדיון לפי העניין.
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המלצות ועדת הביקורת:
ועדת הביקורת דנה בטיוטת הדוח הכספי ובדוח המילולי לשנת  2012וממליצה בפני האסיפה
הכללית לאשר את הדוחות ליום  31בדצמבר .2012
 .5מינוי רו"ח לעמותה
האסיפה הכללית החליטה בהתאם לסעיף (19ב) לחוק העמותות ,מ 1980-למנות את משרד
רו"ח זיו האפט  BDOכרו"ח של העמותה לשנת .2013
האסיפה הכללית מאשרת תשלום בגובה של ( ₪ 15,000כולל מע"מ) לרו"ח העמותה עבור
הכנת הדו"ח הכספי לשנת .2013
 .6מינוי ועדת הביקורת
האסיפה הכללית מאשרת את מינויו של רו"ח גדעון באום – ת.ז007585391 .
ליו"ר ועדת הביקורת של העמותה ,ואת עו"ד אייל רגב – ת.ז 057674210 .כחבר בוועדת הביקורת.
 .7בחירות לוועד המנהל
גב' סיגל בר און – בהתאם לתקנון העמותה ,יש לקיים בחירות לוועד המנהל אחת לשנתיים.
התקיימו בחירות לקביעת חברי הוועד המנהל לשנתיים הבאות ונבחרו הר"מ -:
בר -און סיגל
גלברד אודי
הויזליך צביקה
חורב שושנה
לביא חזי
לרנר אורית
נוסבאום יהודית
סלע ישראל
סמירה מנשה
פקר פנינה
קולבר עירית
קרינדל יפה
רכטר קרי
שטייניץ רות
שניט דן
שחם קלמן
שפירו שמעון

חברת ועד
חבר ועד
חבר ועד
סגן יו"ר
חבר ועד
חברת ועד
חברת ועד
חבר ועד
חבר ועד
חברת ועד
חברת ועד
חברת ועד -גזברית
חברת ועד
חברת ועד
חבר ועד
חבר ועד
יו"ר

ת.ז059101048 .
ת.ז057807091 .
ת.ז005046248 .
ת.ז005276902 .
ת.ז054260237 .
ת.ז026726430 .
ת.ז030518096 .
ת.ז054169685 .
ת.ז054946371 .
ת.ז052005550 .
ת.ז022682942 .
ת.ז052760303 .
ת.ז052007028 .
ת.ז003448081 .
ת.ז009736935 .
ת.ז000915983 .
ת.ז001264787 .

האסיפה הכללית מאשרת את בחירתם של חברי הוועד המנהל ואת המשך כהונתם לשנתיים
הבאות.
נרשם ע"י:
יהודית אלישר ,סמנכ"ל

על החתום:
יפה קרינדל  -גזברית כבוד
פרופ' שמעון שפירו – יו"ר העמותה
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נספח א'
נוכחים באסיפה הכללית של "ילדים בסיכוי-המועצה לילד החוסה"
יולי 2013

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23

אלישר יהודית
בר עליזה
בראון ירון
באום גדעון
בוקובסקי יעל
בר און סיגל
גלברד אודי
גליקמן איה
דורפמן ערה
הויזליך צביקה
וינר אניטה
לביא חזי
נוסבאום יהודית
סלע ישראל
סמירה מנשה
פקר פנינה
פלינט שושי
קולבר עירית
קרינדל יפה
רכטר קרי
שנון מזרחי ימית
שפירו שמעון
שטייניץ רות
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נספח ב'

דו"חות פעילות ראשי תחומים שנת 2012
גשר לעצמאות  -עדנה גלבוצקי
ס"ה  22דירות בתוכנית עבור  130צעירי גשר לעצמאות :
 4דירות בקריות  4 ,דירות בעפולה  1 ,חדרה 1 ,נתניה  1 ,הוד השרון 2 ,דירות רמת גן ,
 1גבעת שמואל  4 ,דירות חולון 1 ,ראשון לציון .1 ,מודיעין  2 ,באר שבע.
 12דירות מיועדות לצעירות  ( .מתוכן  1 :חיילות 1 ,שרות לאומי  2 ,עבור צעירות דתיות).
 10דירות מיועדות לצעירים.
בחצי שנה האחרונה של  2012נפתחו  3דירות חדשות:
דירת בנים בבאר שבע – בשיתוף העוגן הקהילתי.
דירת בנים בנתניה – בשיתוף עם פנימיית תלפיות חדרה.
דירת בנות במודיעין – בשיתוף עם אולפנת דולב.
צוות התוכנית:
מנהלת תוכנית
 .1רכזת תחום האקסטרני
 .2רכזים מקצועיים אזוריים
 12מלווי דירות (בחלקיות משרה).
הכשרות צוות:
אחת לשבועיים פגישת צוות מוביל התוכנית( .הצוות כולל את הרכזים המקצועיים  ,רכזת
אקסטרנים ,מנהלת התוכנית).
אחת לשבועיים ישיבת צוות הכוללת את כל צוות התוכנית.
אחת לחודש הדרכת צוות עם ד"ר מרים גולן(.הגדרת זהות מלווה הדירה ,הגדרת מדדים
להצלחת התוכנית  ,הצלחת הצעירים ,הדירה כקבוצה ועוד'.).
הדרכות אישיות לכל מלווה( .בין פעם לפעמים בחודש על פי הקף משרה).
פעילות ייחודית במהלך :2012
יום למידה גשר לעצמאות:
בתאריך ה  11.3.2012התקיים יום למידה של התוכנית בית דני (מיד"א).
ביום זה לקחו חלק  240משתתפים .מעבר לתכנים  ,הצגת התוכניות השונות וקול הצעירים
בפנל ,יום זה חשף את התוכנית לפנימיות וכפרי נוער שלא השתתפו בתוכנית עד כה.
חשיפה שהובילה להפניות רבות לתוכנית( .עד תחילת מאי הצטברו מעל  100הפניות).
זינוק למחר
זינוק למחר הינה תוכנית העוסקת בכישורי חיים של חניכים לקראת יציאתם מהסידורים החוץ
ביתיים .התוכנית פותחה ע"י גורמים בעלי ניסיון מעולם הפנימיות ויועצים משפ"י  .תוצרי
התוכנית גובשו לאוגדן הכולל הצעות למערכי עבודה קבוצתית  ,מטלות וכו' .בשיתוף עם משרד
הרווחה  ,ילד ונוער  ,אשלים  ,וילדים בסיכוי הוחלט לקיים  4ימי אוריינטציה במחוזות השונים.
במטרה להכיר את האוגדן  ,מפגש עם המושג כישורי חיים וכו'.
במהלך חודש פברואר , 2012נערכו ימי האוריינטציה לאוגדן – זינוק למחר.
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מעקב בוגרים:
ביוני  2012יצא לדרך מעקב בוגרי גשר לעצמאות .המעקב כלל את הצעירים ששהו בדירות
בשלוש השנים האחרונות .המטרה המרכזית הינה לבדוק מה קורה עם בוגרי התוכנית במישורים
השונים (לימודים ,מגורים ,תעסוקה  ,זוגיות) .הקשר עם מלווי התוכנית ,ובמבט לאחור מה נתנה
להם התוכנית.
המעקב כלל  30נבדקים ויכלול ייצוג של שרות לאומי  ,צבא ,בנים ,בנות ,מגורים בצפון /
מרכז/דרום.
טליה טיירי ,דוקטורנטית מאוניברסיטת ת"א מבצעת את המעקב עבור התוכנית.
דף פייסבוק:
הקמנו דף בפייסבוק "בקשר לגשר"  ,כמעט  80צעירים חברים .מידע רב מוזרם לדף זה בעיקר
בנושא תעסוקה  ,מלגות ,לימודים וכו'.
הצעירים משתמשים בדף זה ללוח מודעות (למכירה מיטה  ,דרוש שותף לדירה ברמת גן וכו').
טיול בוגרים :
בתאריך ה  ,10.6.2012יצא לדרך טיול בוגרים ראשון .כ 100צעירים השתתפו .הטיול כלל
מסלול הליכה קצר  ,קייקים ,ביקור באנדרטת אסון המסוקים ארוחת צהריים ועוד.
הפניות לתוכנית:
במהלך  2012הופנו  137צעירים לתוכנית  ,מתוכם  11לליווי אקסטרני.
הרחבת התוכנית:
מהנתונים מסתמן צורך בפתיחה של  4-5דירות חדשות במהלך .2013
בחודש מרץ  2012הוגשה פנייה למשרד הרווחה  ,אגף התקון ,למימון הרחבת התוכנית.
ובמקביל פנייה לקרן הידידות.
התקבל אישור למימון תוכנית ההרחבה  600,000 .ש"ח עבור  2012מתוכם ( 200,000ש"ח ע"י
המשרד 400,000 ,ש"ח ע"י קרן הידידות).

הגוף לאפוטרופסות  -אירית ירושלמי
נתונים כלליים 2012:
 52ילדים ובוגרים היו בטיפול ישיר של הגוף לאפוטרופסות ( 41קטינים 11 ,בוגרים).
 9מתוך ה 41ילדים חדשים ,נקלטו במהלך .2012
 2מסגרות חדשות שהתחלנו לעבוד בהן (בית חנה ירושלים ובית הנוער העירוני ת"א)
 8מועמדים חדשים שמחכים לתחילת טיפול עם קבלת צו האפוטרופסות מבית המשפט
 2בנות שסיימו את שהותן בפנימייה הופנו לדירות הבוגרים של גשר לעצמאות.
צוות התוכנית :
 1ראש תחום אפוטרופסות ( 90%משרה  ,כולל ליווי בוגרים).
 3אפוטרופסיות (צפון ,מרכז ,דרום ,בהיקף של משרה 50%כל אחת).
ס"ה  2.4משרות בגוף לאפוטרופסות.
במהלך  2012הייתה תחלופת צוות ,בעיקר בצפון ,שתי אפוטרופסיות התחלפו ,ונוספה אחת
למרכז.
הכשרה ופיתוח צוות :אחת לשבועיים ישיבת צוות של כל צוות התוכנית
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אחת לשבועיים הדרכה קבוצתית ע"י ד"ר מרים גולן – גיבוש התפיסה המקצועית של הגוף .
הדרכות אישיות לאפוטרופסיות.
אתגרים בולטים ב : 2012
טיפול משפטי מורכב וסבוך ביותר בתאומים בני  9באומנה בצפון יתומים מאם (תהליך בדיקת
אבהות למול האב) אשר ירשו סכום כסף רב ,וישנם סכסוכים רבים בבתי המשפט של המשפחה
המורחבת .בניצוחה של עו"ד חוה קליין.
טיפול משפטי מורכב נוסף בנער בן  – 15טיפול בעיזבון ,תביעה נגד האב ,כספים שהועברו לאב
שלא כדין .בטיפולה של עו"ד חוה קליין.
ליווי של ילדה בת  12שמחפשת את זהותה ולראשונה פותחים איתה את סיפור חייה הקשה.
התערבות מאסיבית למול כל גורמי הטיפול בקהילה של אם חולה בנפשה שהיוותה סכנה לעצמה
– התערבות שהובילה לאשפוז האם.
התערבות מיוחדת עם משפחה מארחת שהייתה בעבר משפחת אומנה שרואה עצמה כמשפה
ביולוגית לכל דבר לנערה בת  15שנכנסה למשבר קשה איתם .ליווי ותמיכה במשפחה ובנערה
עד לחידוש הקשר ביניהם .
טיפול בדירת חל"ד של ארבעה יתומים המתגוררים בפתח תקווה בדירה שזכויותיו עברו מהאם
שנפטרה לאחים .כולל שיפוץ יסודי של הדירה ואבזור מלא ,טיפול שוטף בתשלומים של הדירה
ובהתנהלות מול חל"ד.
נער שנבנתה לו תוכנית מיוחדת בקהילה בקרית ארבע ,הסתבך בפלילים ,נעצר ,נשלח לרטורנו,
ברח ,חזר ,ברח ,נעצר ,הושם בליפתא  ,משם להוסטל בצפון.
ועדות היגוי  :במהלך  2012התקיימו שתי ועדות היגוי.
הורים שותפים – רביטל ברנד





התחלת עבודה -פברואר 2012
ראיונות -אחוזת שרה
הקמת צוות היגוי -אחוזת שרה
ניתוח ראיונות והצגת החומרים במצגת
קבוצות עבודה -בניית תוכנית לשנת הלימודים תשע"ג








יישום התוכנית:
השתלמויות לצוותים השונים
בחירת קבוצת פיילוט וליוויי הצוות
גיבוש מסמך אינטק עם הצוות הטיפולי
עזרה בהקמת קב' להורים החדשים והשתתפות כצופה בקבוצה
עזרה בארגון היום הראשון בפנימייה והשתתפות בו
התחלת הנחיית קבוצת אמהות וילדים
7











ביקור בפנימיות נוספות לשם למידה מהקורה בשטח בתחום
תכנון וקניית ציוד לחדר משפחה
התחלת קשר עם עיריית בני ברק.
השתתפות בימי הורים ואירועים אליהם הוזמנו הורים
ביקורי בית -הובלת דיון על מטרות הביקור
עזרה בתכנון מסיבות בת מצווה בהן ההורים יהיו שותפים מלאים ולא אורחים.
מעקב אחרי ימי ההורים ,הדרכת הצוות ומתן רעיונות.
איסוף מעקב הביקורים וניתוח הממצאים.
ישיבות צוות היגוי במועצה.

הוראה משקמת – עליזה בר
מטרת הפרויקט :להקנות לילדים החיים בפנימיה ,שליטה במיומנויות יסוד בקריאה,
כתיבה וחשבון.
אוכלוסיית היעד :ילדים בגילאי גן עד כתה י"א בחינוך הרגיל והמיוחד.
היקף הפרוייקט 1156 :ילדים ,ב 65-פנימיות 905 .בפיקוח משרד הרווחה ,ו250-
בפיקוח משרד החינוך ,במגזר היהודי והערבי .מצורף נספח פריסת התכנית הארצית.
כח האדם בפרוייקט הוא 125 :מורות 5 ,מנחים ורכזת הפרויקט.
תהליך ההוראה :הילדים למדו בזוגות ,פעמיים בשבוע ,שעה מלאה .סגירת הפערים
של כל ילד נקבעת על פי רף ההשגים אליהם הוא צריך להגיע .הילד נבחן עם כניסתו
לתכנית ובסוף שנת הלימודים .טבלת ההספק מחייבת את המורה ,וההישגים יתבטאו
בזכאותה לקבלת הבונוס.
השתלמות למורות :המורות עברו השתלמות בהוראת חשבון על פי "מתמטיקה יסודית".
חומרי למידה :תכנית הלימדים ,נכתבה על ידי צוות פרויקט הוראה משקמת של ילדים
בסיכוי :קריאה וכתיבה ,פרקי קריאה ,פרחי גן ,משחקי חשבון ,מוכנות לכתה א' ,לקרא
לארגן להבין ,כתיבה ,שגיאות כתיב.
הנחיה ומעקב :ההנחיה וההכשרה שאנו נותנים למורות היא הנחיה פרטנית תוך כדי
תהליך העבודה שלהן .ביקור בשעורים נותן למנחות שלנו אפשרות להכיר את הילדים
באופן אישי ובאותו זמן להדריך את המורה בעבודתה .הביקורים משתנים בהתאם
לוותק ,לצורכי המורה ושיקול דעת המנחה.
מדידה והערכה :גובשו מטרות ,מסגרת ותהליך העבודה של המחקר ,הוזן במחשב קובץ
הנתונים של פרטי הילדים והמורות .מאגר זה משמש בסיס לבדיקת שאלות מחקריות
למעקב.
בחינות :הילדים נבחנו בכניסתם לפרויקט ובסוף שנת הלמודים .ד"ר חגי קופרמינץ,
עורך עבורנו את המחקר על הישגי הילדים בלימודים בתכנית .לדוגמא :גרף  .1צמצום
פערים בחשבון וקריאה (שנות לימוד) – כיתות רגילות
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מרכזייה חינוכית -אביבה עזר

-

סגל המרכזייה:
ראש תחום :עליזה בר.
אביבה עזר
מנחות:
גליה כהן
רביטל ברנד
תניר וידר
אחראית תכניות מקוונות :רחלי גולדפישר וייס
סה"כ  1.65%משרה
שינויים בסגל במהלך שנת :2012
ספטמבר  – 2012תפקיד ראש התחום עבר מעליזה בר לאביבה עזר.
תניר וידר סיימה את תפקידה.

א .מערך ההשתלמויות לרכזי המרכזיות החינוכיות
 שישה מפגשים שנתיים בכל מרכז :באחוזת שרה ובאעבלין .הנושא המקצועי המוביל :המתודה
ככלי חינוכי .נושא חינוכי מוביל :מדען צעיר.
 הושם דגש על סטנדרטיזציה במערך ההשתלמויות המגזר הערבי.
ב .הנחייה וקשר עם הפנימיות
 הושקעו משאבים בעבודת השטח :ביקורים ,הדרכה מקצועית ,קשר עם ההנהלה ולווי הדרכות
צוות.
 סה"כ פנימיות בתכנית .46 :פנימיות חדשות שהצטרפו לתכנית :נווה אליישיב ,בית הבוגר ,נווה
מיכאל ,אור חדש רכסים ,בית שתילים רכים ,כפר האורנים ,אלונים ואביב פ"ת ,בלומנטל ,אוהל
אשר.
 התחזק הקשר עם פנימיות המגזר הערבי ,המרכזייה האזורית באעבלין שופצה.
ג .כתיבת חומרים חדשים והפעלת האתר
 נכתבו ועלו לאתר כ 35 -ערכות חדשות בעברית ועוד  28בערבית.
 האתר אטרקטיבי ,מתחדש ומתעדכן ,זוכה לכניסות הולכות ועולות.
 מסתמן עומס בהכלת חומרים באתר .משמעותי לעלויות אחזקתו.
ד .מיצוב התכנית מול משרד הרווחה
 התקיימו פגישות עם הפיקוח במטרה לגייס את המשרד .הוחלט על כנסים משותפים ,פיקוח
ומנהלי פנימיות במרכזייה הארצית.
 התקיים כנס אחד במרכזייה האזורית באעבלין.
 המרכזייה ארחה את נציגי המשרד ואשלים .הוחלט על השתלבות המרכזייה בדיון בנושא
"החצר ואיכות החיים בפנימייה" – הדיון בנושא נדחה ל 2014/15
 המרכזייה חברה לפיקוח על המועדוניות והכינה תכנית לפעילות קייטנת הקיץ במסגרת תכנית
ההזנה הארצית והשתלבה בימי הדרכות למדריכים המובילים במועדוניות.
ה .כתיבת חוברת הגדרות למרכזייה החינוכית
החוברת פורטת את נושא החינוך בפנימייה והפעילות השנתית הנגזרת ממנו .מציגה את מודל
תפקיד המח"מ ,השירות שנותנת המרכזייה החינוכית המקומית לפנימייה ומערך התמיכה של
המרכזייה הארצית.
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הסברה ,דוברות ,אירועים ושדולה  -בתיה מאיר
אירועים
 ריכוז ועדת אירועים בהשתתפות חברי הנהלה וצוות
 הפקת האירוע השנתי בהאנגר  11גיל שוחט והתזמורת הסימפונית רעננה מארחים את
מרינה מקסימיליאן בלומין שלמה גרוניך ושלומי שבן.
 הפקת החוברת מה הסיכוי ש..
 ניהול נושא החסויות
 גיוס בית ספר ארתור מארי להופעת ילדי עלומים באירוע .גיוס התלבושות המאפרים
וכל הלוגיסטיקה שהתלוותה להופעה זו.
 צילום הסרט על ילדי עלומים להקרנה במופע
 גיוס קובי מידן  +כתיבת הטקסט להנחיה
 גיוס המפיקות בפועל (בהתנדבות)
 יחסי ציבור לאירוע  :הופצו הודעות לעיתונות למדורי כלכלה,
אומנות וכרוניקות והאירוע זכה לפרסום בכל אמצעי התקשורת
 פרסום האירוע  :מודעות בעיתונים (על בסיס מקום פנוי) באנרים באתרי האינטרנט
 מסיבת פורים לבוגרים – גיוס ספונסרים רבים פרו בונו למסיבת פורים לבוגרים
 הפקת הסיור בקייטנת הקיץ לאורחים ולעיתונאים
 סיור עם התורם איציק סמואל בתערוכת האלבום שלי בעלומים
הסברה פרסום ויח"צ
 הכנת  3ניוזלטרים לתפוצה
 עדכון פרופילים של התוכניות
 אתר המועצה  :רענון
 ריכוז הקשר עם חברת מקאן-אריקסון
 אירגון הסיור לעיתונאים בקייטנה (ידיעות אחרונות ולאישה) – כולל הודעות לעיתונות,
בעקבות כך פרסום כתבה חדשותית בידיעות אחרונות ובעיתון לאישה
 ייזום כתבה על הדס גולדשטיין בנושא משפחות מארחות ביום שישי בערוץ הראשון אצל טל
ברמן
ניהול שיתופי פעולה שיווקיים עם עסקים לשנת  - 2011עידן ,2000
קשר עם אנשי עסקים אדריאן אברביה ,הדס גולדשטיין ,מאגאן מרסלינו וקורט לנדרי ,דודי
ברסלר
חוג ידידים
תחקיר לנושא הפעלת חוג ידידים פגישות עם :הרוח הישראלית פתחון פה ,בית איזי שפירא,
בי"ח בלינסון ,ליאורה ליבוביץ ,עמותת אנוש.
שדולה
ריכוז וועדת שדולה
הכנות ניירות עמדה :לוועדת שרים לענייני חקיקה ,הכנת מסמך מסגרות חוץ ביתיות לילדים
נזקקים עם רות שטייניץ.
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קייטנות קיץ  -הורים וילדים – אירית ירושלמי
רציונל
הניתוק מן הבית ומההורים הוא טראומטי ומלווה את הילדים כל חייהם! אופי הקשר עם
ההורים משפיע על ביטחונו העצמי של הילד ,התנהגותו ,הישגיו ,והחשוב מכול – על היכולת
שלו להרגיש אהוב ,לאהוב ולהיות מאושר.
הבנייה מחדש של הקשרים היא תהליך ארוך וקשה .עבודה זו נעשית הן בפנימיות והן
בקהילה לאורך כל השנה מתוך אמונה כי שורשיו של כל ילד נעוצים במשפחתו ,גם אם
משפחה זו התקשתה בגידולו.
בקייטנות הקיץ נפגשים הילדים עם אמהותיהם או עם אבותיהם לחמישה ימים בתנאי
פנימייה באווירה נטולת לחצים ,בסביבה ירוקה ומטופחת ,באווירה של חופש וכיף מתנסים
ההורים וילדיהם בחוויות שונות ומגוונות שהחוט המקשר בין כולן הוא  -קשר .קשר במגע של
ליטוף וחיבוק ,קשר באמצעות יצירה משותפת ,בילוי בבריכה ,קשר באמצעות סיפור ,שעשוע
ומשחק ,צילום הרגעים הקסומים יחדיו ומתנות המוענקות אחד לשני מעשה ידיהם.
הקייטנה כולה מלווה בצוות מקצועי המגיע מעולם הפנימיות ,המלווה את המשפחות כל שעות
היום והלילה ,תומך ,מכוון ומתווך בכל רגע נתון ובעיקר ברגעי המשבר.
פנימיות רבות רואות בקייטנה כמנוף להמשך תוכניות עם המשפחות במהלך השנה כולה.
מטרות:
 יצירת אוירה מאפשרת ,תומכת ומעודדת להורים ולילדים.
 חיזוק ושיפור יחסי הורה ילד תוך הענקת חוויות משותפות חיוביות.
 מתן כלים לתקשורת חיובית בין הילד להורה באמצעות החוויות השונות ובאמצעות הצוות
המשמש כמודל להורים.
 עידוד הצוותים מהפנימיות להשתתף בקייטנות ,להכיר בצדדים נוספים של המשתתפים
ולהעמיק את העבודה המשותפת הורה-ילד-פנימייה במהלך השנה.
 איתור יתרונות בקשר הורה-ילד וחיזוקם במהלך הקייטנה והבאתם לידיעת הצוות המטפל
בפנימייה בה הילד שוהה.
 איתור קשיים ונקודות קונפליקט בקשר הורה-ילד והבאתם לידיעת הצוות המטפל
בפנימייה.
קייטנת אבות2012 -
התקיימה בפנימיית "בית אפל" ,בגן יבנה ,בין התאריכים  4/7/2012עד  – 7/7/2012מיום
רביעי עד מוצאי שבת.
בקייטנה השתתפו  21אבות עם ילדיהם ,אשר הגיעו מעשר פנימיות שונות ברחבי הארץ.
טווח הגילאים נע בין  7 .6-12בנות ו  14בנים.
המשפחות חולקו לשלוש קבוצות ,כאשר בכל קבוצה  7זוגות הורה ילד .כל קבוצה לוותה
ברכז ,עובדת סוציאלית ,מדריך ומדריך ש"ש (שנת שירות) בנוסף מחסנאי ,רכז קייטנה
ומנהל קייטנה .סה"כ  14אנשי צוות.
תוכנית הקייטנה כללה סדר יום עמוס ומוקפד הכלל פעילויות משותפות אב-ילד במגוון
תחומים :סדנאות מגע וקשר ,מעגל מתופפים ,חיות וליטופים ,ערב גלידות ,בריכה ,יציאה
ליער בראשית (פעילות אתגרית) ,קבלת שבת משותפת ,החלפת מתנות הדדיות
בסיום הקייטנה כל משפחה קיבלה כמזכרת אלבום עם תמונות של האב והילד שצולמו על ידי
צלמים מתנדבים במהלך הקייטנה וכמו כן דיסק עם סרט שצולם ע"י צלם במהלך הקייטנה.
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משפטים מרכזיים שעלו מצד האבות בשיחות סיכום:
" הצלחתי בימים הללו לגייס מעצמי את כל הכוחות שיש בי .למדתי המון על הילד שלי .הוא
מזכיר לי את עצמי .אני יכול לעשות גם בבית כשהוא מגיע לחופשות למצוא זמן ולעשות איתו
דברים ביחד .עד היום לא עשיתי את זה בכלל".
" זה שאני נמצא כאן לבד עם הילד שלי בלי האישה ,נתן לי את האפשרות ליצור איתו משהו
שהוא רק של שנינו".
" אני לא רגיל להיות עם הילד שלי  24שעות וזאת זכות גדולה .אני לוקח מכאן הסתכלות
שונה על הילד שלי ,ממקומות שלא ראיתי קודם .למדתי עליו .הסתכלתי עליו .התחברתי
אליו".

קייטנת אמהות 2012 -
התקיימה בפנימייה "בית אפל" בגן יבנה בין התאריכים  29/7/2012עד  ,5/8/2012בתנאי
אירוח מלאים.
בתהליכי המיון התקבלו למעלה מ  100הפניות של אם-ילד מהפנימיות השונות.
בפועל אושרו  48משפחות ,ומתוכם הגיעו  42משפחות לקייטנה .כל אם מלווה בילד.
טווח הגילאים  20 .6-12בנות 22 ,בנים.
המשפחות הגיעו מ  19מסגרות שונות מרחבי הארץ.
המשפחות חולקו לארבע קבוצות .כאשר בכל קבוצה  10-11זוגות אם-ילד .כל קבוצה לוותה
ברכז ,עו"ס ,מדריך ושני מדריכי ש"ש (שנת שירות) .בנוסף מחסנאית ,רכז קייטנה ומנהל
קייטנה .סה"כ  22אנשי צוות.
תוכנית הקייטנה כללה סדר יום עמוס ומוקפד הכלל פעילויות משותפות אם-ילד במגוון
תחומים :חיות וליטופים ,יצירה ,מגע וקשר ,ריקועי עור ,מעגל מתופפים ,פעילות אתגרית,
ערב גלידות ,ערב קריוקי לאמהות ,פעילויות בבריכה בכל יום ,יום ספורט ,יציאה לסופרלנד,
החלפת מתנות הדדיות של האמהות והילדים ועוד פעילויות רבות ומגוונות במהלך ימי
הקייטנה.
גם כאן כמו בקייטנת אבות  ,בסיום הקייטנה כל משפחה קיבלה כמזכרת אלבום עם תמונות
של האם והילד שצולמו על ידי צלמים מתנדבים במהלך הקייטנה וכמו כן דיסק עם סרט
שצולם ע"י צלם במהלך הקייטנה.
משפטים מרכזיים שנאמרו בשיחת סיכום של האמהות:
" לשמוע מהילד שלי משפט כזה "אני אוהב אותך" זה בשבילי הכול" (אמא לילד בן (11
 " היו הרבה פעמים שראיתי את הילדה שלי מסתגרת בפניי ,מאוד רציתי שהיא תבין שאני
רוצה לעשות הכול בשבילה .אני חושבת שייקח זמן עד שייבנה בינינו אמון מחדש .הייתה לי
כאן חוויה משמעותית מאוד .אני יוצאת מהקייטנה בשאיפה להמשיך את התהליך שהתחלתי.
קשה מאוד לחשוב על זה שהתהליך כאן מסתיים .הייתי רוצה שזה ימשיך ,שיעזרו לאמהות
להמשיך את מה שהתחילו כאן" (אימא לילד בן (8.5
" הייתה לי הזדמנות לצחוק עם הילד שלי ולעשות איתו דברים שלא היו קורים בחיים .אנחנו
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 מגיעות מבתים שיש בהם המון עצב .מאוד קשה לחזור עכשיו הביתה .הקייטנה נתנה חופש
שאין בבית .יצרנו כאן משהו האמהות ביחד,שמאוד משמעותי עבורנו .זה חשוב לתת לאימא
את התחושה שהיא שווה .וכאן הרגשתי שווה( " .אימא לילד בן .(11
" הקייטנה החזירה אותנו למקום שבו היינו ילדים ולהמון חסכים שחווינו .הצלחתי להבין את
ההשפעות של כל החסכים שחווינו כילדים על התפקוד שלנו כאמהות ועל היכולת להתגבר
על זה" (אימא לבת .)9
" אני לא רואה את הבת שלי הרבה .היא לא יוצאת אליי הביתה כבר יותר משלוש שנים .יש
לי מ עט שעות בביקור בפנימייה זה לא רציתי להיות כאן בהתחלה .אבל בסוף אני יכולה
להגיד שנהניתי מכל רגע .כל הזמן אני באשמה שאני לא עושה מספיק עבור הילדה שלי.
הזמן שלי כאן איתה הוא חוויה שאזכור כל חיי .הקייטנה נתנה לי הזדמנות להעניק לילדה
שלי .יצאתי מאוד מחוזקת .והכ י חשוב למדנו שאם יש בעיה בינינו אנחנו יכולות לדבר זו עם
זו ולבטא אפילו כעס" (אימא לבת .)11
משפחות מלוות – איה גליקמן
משפחות מלוות – במהלך  , 2012בשיתוף עם משרד הרווחה ואשלים התקיימה קבוצת
למידה בנושא משפחות מלוות והופקה חוברת' ,מודל עבודה ומאגר אתגרים' .ב– 19.12
התקיים יום עיון להשקת מודל העבודה וחוברת האתגרים .בדצמבר אושרה ע"י אשלים
תוכנית תלת שנתית להטמעת המודל  .התוכנית כוללת :ביוני  2013מפגש הטמעה למפקחים
ומנהלי פנימיות ,בשנת העבודה תשע"ד מפגשי הטמעה במחוזות לראשי צוות טיפולי
ועו"סים ותוכנית העמקה ב 6-פנימיות.
פעילות המאגר ב – 2012-סה"כ נרשמו במאגר  300משפחות 72 ,פנימיות פנו לחיפוש
משפחות ל 112-ילדים  .הפנינו  71משפחות.
הבשורות הטובות ,שלעומת  2011קיים גידול בהיקף הפעילות (יותר פנימיות פנו אלינו
 ,12%והפנינו מספר רב יותר של משפחות  ) 17%אולם עדיין אנחנו מצלחים לתת מענה רק
לחלק מהפניות; בין היתר כי אין במאגר מספיק משפחות ,כי הפנימיות מחפשות משפחות
לבני נוער ופחות לילדים ( 58%מהחניכים בקבוצת הגיל  ,13-18ו 38%-בקבוצת הגיל 6-12
– (מתוך נתונים על ילדי פנימיות  )2009-2012ואנשים נרתעים מנערים ונערות ,תוכנת
המחשב לא מאפשרת לפנימיות גישה ושימוש עצמאי במאגר.
אות הנשיא למתנדב' – בספטמבר קבלנו את פרס על פרויקט משפחות מלוות.
חונכים מלגאים – המלגה הכספית מבטיחה רצינות ועקביות של שנה אחת לפחות
המכללה ללימודים אקדמיים באור יהודה ובכרמל (שנה ראשונה) – כ 25-מלגאים הופנו
לפנימיות  12 ,חונכים בפועל.
מסדר דורשי טוב -כ 25-מלגאים חדשים הופנו לפנימיות 34 ,חונכים בפועל (ישנם חונכים
שממשיכים משנה שעברה).
'פורחים בגינה' – שנה שנייה לפעילות המיזם ,בשיתוף עם בנק לאומי למשכנתאות וציונות
. 2000
המיזם פועל בין החודשים אוק'-יוני  ,בשש פנימיות ברחבי הארץ ,במפגשים שבועיים של גינון
טיפולי עם גנן מוסמך ומתנדבי הבנק .בנוסף ,במהלך השנה –  5מפגשי שיא בכל פנימייה2 ,
הדרכות לצוות מובילי ההתנדבות (דצמבר ובמאי) ,פגישת הנהלת המרחב בפנימייה ופגישת
הנהלת הבנק השנה ב'עלומים'  ,בשנה שעברה ב'נווה יהודה'.
שת"פ עם עסקים –
הכנסת גופים לפעילות העשרה בפנימיות .מתקיימים שיתופי פעולה שהם בבחינת 'מוצר
נלווה' ליחסי גומלין עם העמותה (ויסוניק) ; ואחרים כמו  3Mו'יעל תוכנה' שמחויבים בהוצאות
תקורה של . 10%-15%
תרומת מיקרוסופט  60-מחשבים שודרגו במסגרת פרויקט אקו-טק של עמותת 'מחשבה
טובה' ונתרמו ל'אור שלום'' ,נוה גלים' 'רמת הדסה' ו'נוה צאלים'.
משרד עו"ד עמר ,רייטר ,ז'אן ,שוכטוביץ ושות' לבחינת שיתוף פעולה ,מתן ייעוץ משפטי פרו-
בונו לתוכנית הבוגרים.
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'האלבום שלי ' – מתקיים במתכונות שונות ב'עלומים'' ,נווה יהודה'' ,נווה אלישב'' ,בית הילד
אמי"ת'' ,טוקאיר'' ,אחוזת שרה' ו'אהבה'..

שיווק ופיתוח משאבים – ימית שנון מזרחי
פרויקטים ושוטף:
"אות הנשיא למתנדב"
פסח :חנוך פיבן וסדנא להגדה של פסח
אות הנשיא למתנדב
עדכון רשימות ,הוספת לקוחות חדשים למאגר הקיים
משלוח ומעקב אחר דרישות תשלום במבצעים השונים
משלוח מכתבי תודה לתורמים ושותפים
ראש השנה :בניית תוכנית וקונספט למכירת לוח שנה ואגרות ברכה ,תכנון זמנים והצבת
יעדים
הכנת חומרים לפנייה לאומנים ,פנייה לאומנים ,משלוח ואיסוף חומרים
קביעת תימחור והפקות אינסרטים למשלוח ,פגישות
מידות -אות אפקטיביות
שימור תורמים
אירוע שנתי –מכירת כרטיסים
פייסבוק ,מצגות ומדיות חדשות:
ניהול שוטף של דף הפייסבוק של העמותה
מצגת קייטנת אמהות-ילדים
מצגת כנס בוגרים
אירוע ניופאן  -פרסום באינטרנט וברב מסר
כנס בוגרים  -מיתוג והפקת חומרי עזר -
אתר מרכזיות  -העלאת פרסומות קבועות בדפי האתר
הגדה פיבן  -פרסום באינטרנט באתר שלנו ובאתרים נוספים
פרויקט גינון  -בניית ושדרוג המצגת
משפחות מארחות  -שדרוג האתר שלנו בנושא
מצגת בוגרים לוועד מנהל
ברכה לפסח למיילינג ליסט עם בקשת תרומה
ברכה ליום העצמאות לפייסבוק ובבאנרים
ניוזלטר תקופתי – עדכון שוטף למיילינג ליסט
רוכבים אל על – לוגו והפצה
אות הנשיא – פרסום ,עיצוב באנרים ,עיצוב הזמנה למייל
לוח שנה – עיצוב ומשלוח טיזרים
מצגת סיכום חצי שנתי לוועד מנהל
הגשות לקרנות עסקיות:
 – YESשנה שנייה
מרוול
פוקס
שטראוס
פוקס
טבע
סאנדיסק-שנה שנייה
קרן עזריאלי
מפעלות דיסקונט
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תרומות מגזר עסקי ושווה ערך:
 – YESיום כיף לילדי עלומים בבן שמן
3M
איסוף תרומת מתנות להוראה משקמת
סופר פארם – ילקוטים
 -YESמתנות חנוכה לילדי אחוזת שרה
מגה -ביגוד וכלי בית
קהילה:
דיוור סופשנה ישראל
דיוור חנוכה ארה"ב UK +
יח"צ ופרסום:
 6כתבות תוכן לסלונה
פרסום ב :אתר הארץ ,אתר עכבר העיר ,מגזין "אותיות" ,מגזין "הורים וילדים"
באנרים באתר הארץ
באנרים ב"עכבר העיר"
באנרים ב"דה מרקר"
אייטם בהורים וילדים
סלונה -טור של העמותה 2 ,כתבות
מגזין "אותיות" – כתבת שער
אתר  pur comלאחריות חברתית
אתר "מבט מקומי"
 ETZEמגזין אינטרנטי לילדים
מקור ראשון – פרסום לאפליקציה
מגזין הקהילות היהודיות
פרסום ודיוור באתר  HRSלמנהלי משאב"נ
מכירות בירידים:
SAP
אמדוקס
אל-על
אירוע ניופאן
NESS
סאנדיסק
אלטשולר-שחם
שת"פים ומיזמים:
קבוצת פוקס – DREAM CARD
עידן  – 2000קו קופה
קפה אנינה-יעל
אתר מכירות "נגיה
ארגון "שכולו טוב"
חנות "המגדלור"
ללין – מבצע קו קופה
גולף & קו – קו קופה הגדות
קיקה – קו קופה הגדות
שופרסל -תפירת כל הצרכים למבצע קו קופה ביוני
הצגה בבי"ס "קשת" -במזכרת בתיה למען ילדים בסיכוי – ₪ 11,400
קדנגס – ריכוז ופיתוח הקמפיין (נדחה)
 52מרוצים -פגישות פניות וכתיבות לגיבוש התוכנית
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תחום אמנויות  -רותי גינוסר
 מטפלים באמנויות –
העמותה מתקיימת חמישה מפגשי הכשרה בשנה למטפלים באמנויות  .מגיעים בממוצע 25
אנשים למפגש מ 5-7פנימיות .כמחציתם מטפלים ותיקים ומחציתם סטודנטים .ראש התחום
והיועצת ,עפרה ברונו ,אחראיות לתכנים המועברים בהשתלמויות.
בנוסף ,החל בשנה שעברה קורס הכשרה למטפלים באמנויות בביה"ס המרכזי של משרד
הרווחה ,כאשר האוריינטציה שלו היא לטיפול קבוצתי .אושרו  60שעות הכשרה ,השתתפו
 14מטפלים והמש וב בסיום הקורס היה חיובי בהחלט .בשלב זה התקבל אישור לקיום קורס
לקבוצה נוספת השנה.
כמו כן קושרו סטודנטים ממכללות תל-חי ,סמינר הקיבוצים ובית ברל ,במסגרת תוכנית
"כישורי קשר" לפנימיות שונות בהן יכלו מצד אחד לקיים סטאז' ומאידך נתנו כל אחד 4
טיפולים בשנה.
 מלגות  -היקף התוכנית השתנה לאורך השנים בהתאמה למשאבים שהועמדו לרשותו.
בשנה האחרונה חולקו מלגות ל 57-ילדים מצטיינים בתחומי האמנויות  ,בגובה של ₪ 1500
בממוצע .הפנימייה משלימה את יתרת עלות החוגים ומחויבת בעמידה בסטנדרטים של
הגשת הבקשה ודיווח על ניצול המלגה .אין הכרות אישית של ראש התחום עם הילדים מקבלי
המלגות ,אולם יש שיקול דעת לגבי מקומות הלימוד המוצעים וכן ניתנת עדיפות לילדים
הממשיכים ללמוד שנה שנייה ויותר.
 העשרה באמנויות – נבנה מאגר של מופעים והצגות בתחומי האמנויות השונים שנבחרו
ונמצאו מתאימים לאוכלוסיות הילדים בפנימיות ,ובכלל זה במגזר הערבי .על פי גודל
הפנימייה נקבע היקף סל התרבות שלה ,בממוצע מדובר על  4-3מופעים בשנה ,ברובם
בתקופת קייטנת הקיץ בפנימייה.
לאורך שנים רבות קרן ברכה ממנה את התוכנית בהיקף של  250אלף  ₪בשנה .החל מינואר
 2011הפסיקה הקרן את תמיכתה ,והתוכנית ממומנת מכספים לא מיועדים בסכום של 100
אלף  ₪בשנה ומהשתתפות הפנימיות בתוכנית.
מדובר על תוכנית רוחב שנהנים ממנה כיום כ 2500-ילדים בשנה .עבור הפנימיות המבוססות
תוכנית ההעשרה היא חלק מכלל סל התרבות הניתן לילדים ,ועבור פנימיות אחרות זוהי
החשיפה היחידה של הילדים למופעי תרבות .הדבר בולט במגזר הערבי.
 האלבום שלי – הפעילות מתקיימת בשש פנימיות ,כאשר ל 4-מתוכן התוכנית מבוצעת
באופן מלא לאורך כל השנה בהשתתפות צלמים מתנדבים,וכוללת תערוכת סיום שנה.
בפנימיית "אהבה" הטמיעו את התוכנית ומבצעים אותה בעצמם.
 פעילויות מיוחדות –
פרויקט נסיעה – ממוקד לשתי פנימיות בצפון  ,של קבוצת סטודנטים מארה"ב בצרוף אומן
מקומי יוצרים יחד עם ילדי הפנימיות מייצגים בשטח הפנימייה.
פרויקט תלמה ילין – כיתת י' במגמת קולנוע בביה"ס תלמה ילין יוצרים יחד עם בני המצוות
בפנימיית נווה הדר.
מוזיאון ת"א לאומניות – המוזיאון מימן הסעות לילדים מ 13-פנימיות למוזיאון ומתן סיור
מודרך במקום.
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פרויקט מ.צ.ב .נוער מוסיקלי – אירוח בסופי שבוע של נגנים צעירים בפנימיית נווה-יהודה
וקיום מופעי מוזיקה בפנימייה.
סולמות – תוכנית הממומנת על ידי התזמורת הפילהרמונית  ,כאשר חברי התזמורת יוצאים
לפנימיות ומלמדים את הילדים את הכלים השונים .בשלב זה התקיים ב"נווה מיכאל" ומתוכנן
גם לכפר הילדים עפולה.
סינמטק – השתתפות של כ 2000-ילדים בפסטיבל סרטי ילדים  ,כאשר הסינמטק מממן את
ההסעות גם כן
כרטיסים – גיוס כרטיסי הצגות ומופעי תרבות לילדי הפנימיות
ימי שיא – חנוכיף ,פורימון לילדי פנימיות חסרי עורף משפחתי ,הנשארים בפנימייה
בחופשות.
תחום הספורט – דני יאקה
פעילות כללית
תוכניות פעילות מקצועית הענפי ספורט שונים ,וכן תוכניות פעילות והפעלה בשעות הפנאי,
הוטמעו במספר רב של פנימיות  ,ללא קשר להימצאותו והעסקתו של רכז ספורט בפנימייה.
בפנימיות רבות נוצרו חיבורים לגופים או אגודות ספורט לצורך הדרכה של הילדים באופן
קבוע בפנימייה או מחוצה לה ,תוך שילובם של הילדים בפעילויות עם ילדים מהסביבה
הקרובה.
מפגשים רבים בין פנימיות לבין פנימיות סמוכות ,הפכו לעניין קבוע ,סביב נושא מרכזי שברוב
המקרים היה טורניר כדורגל.
רכזי הספורט סיימו הכשרה בת שנה כמדריכי רכיבה על אופניים ומובילי קבוצות ופעיות
הרכיבה על אופניים בפנימיות צוברת תאוצה רבה והיא מקיפה למעלה מ  25פנימיות.
רכזי הספורט
תוכנית הכנסתם והעסקתם של מורים לחינוך גופני כרכזי ספורט לפנימיות המשיכה
להתרחב וכיום אנו מלווים מעל  40רכזי ספורט בפנימיות.
כמו כן קיבלנו את הסכמתו ואישורו של המפעל להכשרת ילדי ישראל להכנסת רכזי ספורט
לפנימיות שבאחריותו תוך הבטחה לממן את שכר הרכז ע"י המפעל והפנימייה .אנחנו
ממשיכים במגעים לנסות ולהגיע לבסיס הסכמה משותף גם עם המינהל ולהחיל את התוכנית.
הכשרת רכזי ממשיכה בתחומים רבים ,כשהעיקרי הינו קורס שנתי לרכיבה על אופניים
והובלת קבוצות המשלב גם ניווט ספורטיבי( .במכללה בוינגייט)
נמשכת ההכשרה בנושא ניתוח וטיפול בהפרעות התנהגות באמצעות הספורט.
מתקנים וציוד
הקמנו ושיפצנו את המגרש והמתקנים לרבות ציוד רב להפעלה בפנימיית "מגדים" במגדל
העמק.
שיפצנו ושידרגנו את המגרש והמתקנים ב"סנט אנה" בציפורי
מספר רב של שולחנות טניס נרכש לטובת ילדי הפנימיות
וכן ציוד ספורט רב מאוד שחולק וסופק לפנימיות.
בכל חודש נבחר מצטיין מבין ילדי הפנימייה הזוכה לתעודת הערכה ,מדליה ,חולצה ,תיק
ועוד דברים טובים.
אירועים
ילדים מגיעים מעת לעת לצפות במשחקי ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ,ובמשחקי הטניס
הבינלאומיים הנערכים בארץ.
בפורים התקיים הפנינג בו התארחו כ  200ילדים חסרי עורף משפחתי ליום של כייף והנאה
בקאנטרי ברמת אביב.
כללי
ההתאחדות לכדורגל הואילה לתת לנו מעל  9000פריטי לבוש וציוד של נבחרות הכדורגל
שחולקו לפנימיות לשימוש הילדים והנערים בפעילויות הספורט.

17

