עלם  -העמותה לנוער בסיכון

משבר הקורונה | מרץ-מאי 2020
הדו"ח שלפניכם מציג את ההשלכות הקשות של משבר
הקורונה על בני הנוער והצעירים/ות בסיכון בישראל ,ומתייחס
להיקף ואופי העשייה של עמותת עלם למענם בתקופה זו.

4,800

בני נוער וצעירים/ות קיבלו סיוע בעלם בתקופת הקורונה

הקורונה טלטלה את העולם כולו .בתוך כל הקושי ,הזעזוע וההסתגלות למציאות החדשה  -אוכלוסיות חלשות ,שבשגרה
נמצאות בשוליים ,נדחקו עוד יותר לשוליים .בני נוער וצעירים/ות רבים בסיכון ברחבי הארץ ,שביום יום מתמודדים עם קשיים
רבים ,סבלו בקורונה יותר מתמיד ,עם מצוקות שהלכו והעצימו ,הלכו והחריפו ,עד למצבי חירום קשים.
עלם ,העמותה לנוער בסיכון ,מצאה עצמה עומדת מול אתגרים חדשים :יותר בני נוער וצעירים/ות שהיו זקוקים לסיוע,
מצוקות חריפות וקיצוניות יותר והתמודדות עם מגבלות הקורונה .אנו בעלם תגברנו את פעילותנו כדי לתמוך ,לסייע ולהיות
שם עבורם .המשכנו לפגוש אותם בכל זירות הפעילות :ברחובות ,במרכזי החירום שלנו ,ברשתות החברתיות או בזום.
לא ויתרנו על אף אחד מהם.

השלכות הקורונה על בני הנוער והצעירים/ות
היו דרמטיות
משבר הקורונה הביא רבים מבני הנוער והצעירים/ות לברוח לסמים ,לאלכוהול,
לרחוב ,להפרעות אכילה ולפגיעות עצמיות .חלקם נותרו ללא עורף משפחתי ,ללא
בית ,חסרי כל.
מבין בני הנוער והצעירים/ות שפגשנו בתקופה זו:

251

מצאו עצמם
ללא קורת גג

232

ניסו לפגוע
בעצמם

159

145

143

פיתחו
הפרעות אכילה

ברחו
מהבית

התעמתו עם
המשטרה

"אני לא אחכה שהקורונה תהרוג אותי .אני אעשה את זה לבד"
(ש' ,בת  ,17נערה בניידת עלם)

59

אמהות חד הוריות,
צעירות בסיכון גבוה
פנו לסיוע

התופעות המרכזיות שדווחו ע"י בני הנוער והצעירים/ות אשר קיבלו סיוע מעלם הן:
43%
29%
23%
15%
5%

דיווחו על דיכאון,
חרדה ומשברים
נפשיים

השתמשו
באלכוהול

סבלו
מבדידות

ביצעו נסיונות
אובדניים

השתמשו
בסמים

"אני לא יודע מה לעשות ,אני כל הזמן בבית ,אני גם ככה לא מסתדר בבית בדרך כלל,
אז עכשיו כשכולם נמצאים כל הזמן ,ויש צעקות ומריבות ,אני חושב עוד יותר על לפגוע בעצמי"
(מ' ,בן  ,16נער בעלם דיגיטל)

בית עבור בני נוער וצעירים/ות בסיכון:
הבית הפך בתקופת הקורונה לסיר לחץ עבור רבים מבני הנוער והצעירים/ות ,ומצוקותיהם החריפו.

13%

7%
()336

4%
()160

סבלו מרעב
ועוני

דיווחו על אלימות
מילולית ופיזית בבית

סבלו מאלימות
מינית

()624

במהלך שלושת חודשי הקורונה קיימנו עם בני הנוער והצעירים/ות קשר באמצעות:

11,491

שיחות אישיות
בזום ,בווטסאפ
או בטלפון

2,835
התערבויות
ברשתות
החברתיות

958

מפגשים קבוצתיים
בזום ,בווטסאפ
או בטלפון

582

איתורים
ברחוב

572

התערבויות
הומניטריות
חירומיות

333

מפגשים אישיים
face to face

"כיף לראות שלא נטשתם אותנו כמו ששאר המסגרות עשו בתקופת הקורונה"
(א' ,בת  ,16נערה ב"הפוך על הפוך" במרכז הארץ)
*חלק גדול מבין בני הנוער סבלו ממספר תופעות יחד

מקרית שמונה ועד אילת :המענים של עלם בתקופת הקורונה
בתוך המגוון הרחב של מצוקות אלו ועל אף האתגרים שהציבה התקופה ,צוותי עלם המשיכו לאתר ,להקשיב ולסייע,
בלי לאבד אף נער או נערה.
 1012בני נוער וצעירים/ות אותרו
וקיבלו סיוע על ידי צוותי תחום
עבודת הרחוב ,ברחובות הריקים
וברשתות החברתיות.

 6המרכזים בסיכון גבוה ,שעלם מפעילה
בשגרה המשיכו לעבוד במתכונת מלאה
וטיפלו ב 530 -צעירים וצעירות חסרי בית
ו/או בקצה רצף הסיכון.

 996בני נוער ממרכזי הנוער של
עלם קיבלו סיוע ותמיכה אונליין,
באמצעות הזום והרשתות החברתיות,
באופן קבוצתי ופרטני .במקרי חירום,
הצוותים לא היססו לצאת מהרשת
אל השטח ,להתערבויות נקודתיות.

 485צעירים וצעירות קיבלו סיוע אישי ,רגשי
וחומרי על ידי צוותי עלם בתכנית לליווי אישי
לחיים עצמאיים .רבים מהם פוטרו מעבודתם
בקורונה ומצאו עצמם חוזרים למצב של עוני,
קשיי הישרדות והתמודדות .גייסנו למענם
מזון וציוד בסיסי.

 290נערים ונערות שפגעו או נפגעו
מינית ,טופלו בתקופה זו במרכזים
לפגיעות מיניות שהעמותה מפעילה -
בזום ,בטלפון ,או פנים אל פנים
במקרי חירום.

עלייה של  40%נרשמה במענה ברשת:
מערך הפעילות הדיגיטלי של עלם -
 - www.yelem.comהגביר והרחיב את פעילותו
בתקופה זו בהוספת ימי ושעות פעילות
והגדלת צוותי המתנדבים.

 59אמהות חד הוריות בסיכון גבוה,
בגילאי  ,18-22שמצאו את עצמן
לפתע בעוני ובמחסור ,ללא כל תמיכה
להן או לילדיהן ,קיבלו סיוע מעלם.

יזמות בימי קורונה :מענים נרחבים יוצאי דופן
משבר הקורונה הוביל את עלם לפתח מעני חירום שתפקדו לעיתים כפתרונות היחידים בשטח .לא פעם ,מצאו עצמם
הצוותים כמעט לבד ברחובות הנטושים ,כשהם מסייעים במגוון יוזמות שלא היו בתחום הפעילות של עלם לפני כן .יוזמות
אלה הדגישו לאורך משבר הקורונה את החשיבות בקריאת השטח בחדשנות ,ביעילות וברגישות.

חלוקת סלי מזון וציוד:

 1,051סלי מזון ,ציוד הגיינה ,ביגוד ,מחשבים
ניידים וטלפונים סלולאריים לבני הנוער
ומשפחותיהם ,בכל רחבי הארץ.

הסעות:

במקומות בהם התחבורה הוגבלה,
עלם סייעה בהסעות וליווים לבני נוער
למרפאות ,בתי חולים ,שלטרים,
מחלקות פסיכיאטריות ועוד.

הרחבת התערבויות במשפחה
ובשירותי הקהילה ברווחה:

עלם הפכה להיות מענה כמעט יחידי בקהילה.

יוזמות
ומענים נרחבים
בימי קורונה

בידוד לחסרי בית:

עלם הקימה במרכז הארץ דירת
בידוד לצעירות בסיכון שנדרשו
לכך וסיפקה להן מזון וציוד.

מיזם :Onlife
קבוצה סגורה המציעה תכנים רלוונטים לצעירי/ות העמותה,
שתהליך המעבר שלהם לחיים עצמאיים נגדע בשל הקורונה.

מאבק המגזר השלישי
בתקופת הקורונה ,עמדה עלם לצד עמותות מרכזיות נוספות בחזית המאבק להצלת המגזר השלישי מקריסה – במטרה
לשרוד את המשבר ולהמשיך ולסייע לאוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר בחברה .העמותה לקחה חלק בשולחנות עגולים,
ועדות וכנסים עם מקבלי ההחלטות בדרג המדיני ,במטרה להיאבק ולהשפיע ,למען המגזר השלישי.
"עלם היא העמותה הגדולה ביותר המסייעת לבני נוער ,צעירים וצעירות בסיכון ,ומשבר הקורונה גרם וגורם לפגיעה קשה
ברמת ההכנסות" ,אומרת ענבל דור קרבל ,מנכ"לית העמותה" .המגזר העסקי סופג הפסדים ,הציבור הרחב סופג מכה
קשה ,מצב הרוח הלאומי אינו רלוונטי לגיוס תרומות והמגזר הציבורי ורשויות הממשלה עדיין לא יצאו בתוכנית
סדורה לתמיכה בעמותות ובמגזר השלישי כולו  -שנדרש לתת מענה לאוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר".
"בני נוער ,צעירים וצעירות בסיכון ,חסרי עורף משפחתי ,הפכו לשקופים יותר מאי פעם" ,אומרת נאוה ברק,
נשיאת עמותת עלם" .בשעה קשה זו ,הם חשופים יותר לפגיעות ,לאלימות ,להתעללות ולבדידות .אנחנו בעלם
ממשיכים ביתר שאת לסייע להם לתמודד עם מצוקותיהם ולהתגבר על הקשיים".

ענבל דור קרבל ,מנכ"לית עמותת עלם" :אנחנו נדרשים לעשות הרבה יותר ומצד שני אנחנו לא מקבלים יכולת
או אישור מהממשלה להמשיך את העשייה ,והכיס הולך ונשחק".

17.4.20

16.4.20

29.3.20

שותפים ותורמים
תודה! לעשרות התורמים ,העסקים והשותפים שנרתמו למען
עלם בתקופה קשה זו .תודה על הסיוע המיידי ,מענקי החירום
והמסירות  -בזמנים הכי קשים .תודה למשרד הרווחה על
התמיכה והשותפות האמיצה.
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים | בנק הפועלים | מפעל הפיס |
שופרסל | משפחת ביאלקין | קרן רוטברג | קרן ארקין | קרן פרץ נפתלי |
צ'ק פוינט | קרנות הביטוח הלאומי | אלקטרה מוצרי צריכה | משפחת אלישר |
מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח | יוניליוור ישראל | | Stroma First Trust
 | HPחבר |  | Western Digitalביטוח ישיר | הבנק הבינלאומי | בנק מזרחי טפחות |
בנק יהב |  | Amdocsאמות השקעות | אלוני חץ |  | Monday.comקרן בוקסנבאום |
אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי  -משרד המשפטים | קרן פילנתרופית פרטית

"מכפילים מהלב"
עובדי ומתנדבי עלם
אנחנו רוצים להודות לכל העובדים ,העובדות,
המתנדבים והמתנדבות שלנו ,שלמרות האתגרים
הרבים שתקופת הקורונה הציבה בפניהם ובפני
משפחותיהם ,נשארו איתנו ונתנו מעצמם מעל
ומעבר ,עם כל הנשמה והלב .תקופה זו הבהירה,
יותר מתמיד ,כי ההון האנושי בעלם הוא הכוח
המניע המשמעותי בבסיס העשייה של העמותה.

נותנים מהלב ,למי שזקוק יותר!
בתקופת הקורונה ,כל משפחה בישראל קבלה מענק של 500
ש"ח עבור כל ילד .רבים מאיתנו בחרו לתרום את המענק למי
שזקוק לו יותר ,במסגרת המבצע הארצי "מכפילים מהלב" -
ביוזמת 'לב אוהב' ,קרן רש"י וקרנות פילנתרופיות נוספות.
הכספים שנתרמו ע"י הציבור הרחב  -הוכפלו ע"י קרנות
פילנתרופיות .מהלך משותף ראשון מסוגו למען  11עמותות.
במהלך הקמפיין ,גייסה עלם מעל ל .₪ 600,000-תודה גדולה
לקרנות ולגופים שיזמו ועמדו מאחורי מיזם חשוב זה!

עם הפנים קדימה :לקראת 2021
הגיבורים האמיתיים של הקורונה הם בני הנוער והצעירים/ות ששרדו את התקופה .אבל כולנו יודעים שזה לא הסוף .השלכות
הקורונה יותירו חותם לאורך זמן .רק כעת ,עם החזרה ההדרגתית לשגרה ,אנו מתחילים לגלות את אפקט הקורונה והשלכות
"היום שאחרי" המשבר ,השלכות חברתיות ,כלכליות ונפשיות .בתקופה זו ,מוטל על המגזר השלישי ,המטפל באוכלוסיות
החלשות ביותר ,להתמודד עם השלכות המשבר על המשק והחברה בישראל .על כן ,אנו קוראים להקמת קרן סיוע ממשלתית
למגזר השלישי ,והמשך התמיכה של המגזר העסקי שיאפשרו לעמותות להמשיך ולסייע לכל מי שזקוק לכך.

עלם  -העמותה לנוער במצבי סיכון -
הירקון  35בני ברק | 5120423 ,טל' | 03-7686666 :פקס03-6470319 :
לפניות ולתרומות | elem.org.il :פייסבוקfacebook.com/ElemIsrael :

