עתיד בטוח
לכל ילד וילדה
עמותת אל הלב מסכמת שנה

2021

חברות וחברים יקרים,
עמותת אל הלב מצויה בחזית החדשנות החברתית בישראל ופועלת לחיזוק ,העצמה
ומניעת אלימות בקרב ילדים ,נוער ,נשים ואוכלוסיות פגיעות נוספות בכל רחבי הארץ
ומכל מרכיבי החברה הישראלית .אנו מלמדות כלים חיוניים ומעשיים מותאמי גיל
לזיהוי מצבי סיכון ,לקבלת בחירות מיטיבות ולהתמודדות עם חציית גבולות ואלימות
בזמן אמת בגישת ( ESDהגנה עצמית מעצימה) ,כשערוץ חשוב במיוחד בפעילותינו הוא
הכשרת נשות ואנשי מקצוע בתחומי החינוך והטיפול ,המאפשרת להם להפוך לסוכני
שינוי ולהביא לצמצום ומניעה של אלימות בסביבתם.
אנו רואות את עצמנו לא רק כארגון שעוסק בתופעת האלימות אלא גם בתקווה ובסיוע
לבנייתו של סדר חברתי חדש ,עולם שבו מכבדים את זכויות האדם הבסיסיות ביותר
לשלמות הגוף והנפש ,לביטחון ולחיים של הגשמה וחירות .הצוות שלנו במטה ובשטח
משקיע את נשמתו במשימה העצומה הזו -מהקניית כלים להתנהלות בטוחה ומכבדת
מכיתה א' ועד עבודה של ריפוי והעצמה בקרב נשים נפגעות אלימות ותקיפה מינית וכל
הטווח שביניהם.
את סיכום השנה שלנו ל 2021-בחרנו להקדיש לדור העתיד שלנו .בישראל כיום  1מכל
 5ילדים וילדות עד גיל  12נפגעים מאלימות פיזית ,מינית ,רגשית ומהזנחה .מדובר במגפה
שנפוצה הרבה יותר ממגפת הקורונה ,אולם לצערנו היא אינה מטופלת כשורה וטרם
הוקדשו לה המשאבים הראויים .במציאות כזו ,חובה עלינו לשלב ידיים וליצור חברה שבה
מלכתחילה ילדים ונוער ייפגעו פחות מאלימות ,ושבה הם יגדלו לחיים בטוחים ובריאים
יותר בבגרותם .לשמחתנו ,ההבנה בדבר חשיבות ההשקעה במניעת אלימות עוד לפני
שהתרחשה מתחילה לחלחל ,אך עוד ארוכה הדרך לפנינו.
בשנת  2022נציין חגיגית ח"י שנים לפעילות העמותה ,בסדרת פעילויות ואירועים
שיעסקו ביצירת עתיד בטוח לילדינו ולנו .בשנה זו נצא לקמפיין לקידום תכניות למניעה
ראשונית של אלימות ברמה המקומית והארצית ,ואני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו,
להצטרף ולקחת חלק בפעילויות.
אני מבקשת להודות לצוות ולקהילת עמותת אל הלב ,לקולגות ,לתורמים הנהדרים ולכל
השותפים והשותפות לדרך – כל הפעילויות וההישגים עליהם תקראו כאן נובעים ישירות
מהחיבורים שיצרנו יחד באומץ ובנחישות.
לחיי שנה של התקדמות ופריצות דרך מרגשות,
עדי וימר,
מנכ"לית אל הלב

שנת  2021במספרים
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ונוער

תכניות הכשרה והשתלמות
לצוותים חינוכיים טיפוליים

64

תכניות

250

ארגונים

יישובים ברחבי ארץ

הכל מתחיל ב(מערכת ה)חינוך
משבר הקורונה החריף באופן משמעותי את היקפי האלימות במערכת החינוך ,והשלכותיו כיום
בקרב ילדים ונוער ברורות וקשות.
אל הלב פועלת ללא לאות כדי שכל ילדה וילד ,מכיתה א' ועד סיום
הלימודים ,ילמדו את הכלים של שיטת הגנה עצמית מעצימה כחלק
מכישורי החיים הבסיסיים ביותר שמערכת החינוך מקנה לדור העתיד
שלנו – כי זיהוי מצבי סיכון ,הצבת גבולות ופנייה לעזרה כשצריך חשובים
לא פחות מזהירות בדרכים ושיעורי שחייה.
התכניות החינוכיות שלנו מיועדות לילדים ולילדות בגילאי יסודי ,לנערות בגילאי חטיבה ותיכון ,וכן
תכניות ייחודיות לנערים בגילאי חטיבה ותיכון ,בהובלת ד"ר ירון שוורץ .בנוסף לתכניותינו לתלמידות
ולתלמידים ,אל הלב מעבירה לצוותי חינוך והוראה השתלמויות המעניקות כלים
ישומיים להתמודדות עם ביטויי אלימות לסוגיה במרחב הבית ספרי ,ולחינוך
תלמידים ותלמידות למניעת אלימות בחייהם.
במקביל ,במהלך  2021המשכנו בעבודה מול הכנסת ומשרד החינוך בקריאה
ברורה לשינוי מערכתי בהתמודדות מערכת החינוך עם אלימות ,באמצעות
שילוב תכנים וכלים חינוכיים למניעה ראשונית של אלימות ,הן במימד התכניות
לתלמידים ,והן במימד הכשרת צוותי ההוראה.

יד ביד עם ההורים ,למען הילדים
חלק מפעילותנו מוקדש לעבודה עם הורים ברחבי הארץ ,להעברת מידע חשוב
על פניה האמיתיות של האלימות בחברה שלנו ,ולמתן כלים פשוטים ומעשיים
שיכולים לחזק הורים לגבי יכולתם לתרום לחיים בטוחים יותר לילדיהם ,כבר היום
– בהרצאת עומק מקוונת ,או במשחק פשוט שאפשר לשחק עם הילדים .בנוסף,
אל הלב מעבירה תכניות מיוחדות לאמהות ולבנותיהן ,המלמדת הגנה עצמית
מעצימה תוך חיזוק התקשורת והקשר ההורי.

להקשיב ללב – כלים מעשיים להעצמת ילדים לתגובה במצבי אלימות
וסיכון
איך מסבירים לילדים קטנים שיש מי שיכול לפגוע בהם מינית?
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אל הלב
למען
נפגעות
אלימות
וקבוצות
בסיכון

אל הלב מעבירה מזה למעלה מ 15-שנה תכניות לעשרות אלפי
נשים ,נערות וילדים במרכזי רווחה ,הוסטלים ,בתים חמים ,פנימיות,
מקלטים ,מרכזים למניעת אלימות במשפחה ,כפרי נוער ועוד.
תכניותינו מעניקות כלים חיוניים הן במישור המניעה והן
במישור השיקום ,ופועלות לבניית החוסן האישי וחיבור
למקורות עוצמה פנימיים ,לצד טכניקות פשוטות ויעילות
להתמודדות עם אלימות ולהגנה מפני פגיעה.

בשנת  2021הגענו
ללמעלה מ 650-נשים,
נערות וילדים במסגרת
כ 60-תכניות בשיטת
הגנה עצמית מעצימה.

קורס לילדות ונערות במקלט למשפחות
נפגעות אלימות בחברה החרדית

כלים לעתיד
בטוח ברחבי
העולם
כחלק מהתנועה הבינלאומית להגנה עצמית מעצימה ,אל הלב היא שותפה למגוון
פרויקטים מרגשים למניעת אלימות בזירה הבינלאומית .במהלך השנה מדריכות
אל הלב עומדות בקשר עם בוגרות תכניות הכשרה שקיימנו ב5-
השנים האחרונות באפריקה ,בצפון ודרום אמריקה ,ובאירופה
ומסייעות לפועלם לצמצום האלימות בקהילותיהם באמצעות
ייעוץ ,הנחיה ומנטורינג קבועים .בין המדינות :צרפת ,סלובקיה,
אירלנד ,נפאל ,בלגיה ,יוון ,קוסטה ריקה ,הודו ,גאנה ,ארה''ב,
ניגריה ,ארמניה וקונגו.
בנוסף ,השנה השתתפנו בקורס הכשרה פורץ דרך לעשרות
אנשי ונשות חינוך באלבניה ,בשיתוף הממשל האלבני ,האו"ם
וגורמים נוספים .באלבניה למדו המשתתפים כלים ומיומנויות
בתחום מניעת וצמצום האלימות בגישת הגנה עצמית מעצימה,
וכיום הם מעבירים את הידע שרכשו למאות תלמידות ותלמידים
בבתי הספר ברחבי המדינה.
הצצה נוספת לפעילותנו הבינלאומית ,יחד עם ארגון האחות שלנו
 ESD Globalניתן לראות בראיון לערוץ כאן  11לרגל יום המאבק
הבינלאומי באלימות כלפי נשים ,בו סיפרנו על ההכשרה והליווי
של צוותי חינוך באפריקה.
לראיון

לכתבה

21
דברים

שעשינו
לראשונה
בשנת
2021

התרגשנו לעבוד בצורה רוחבית ומקיפה במרכזי קליטה עם הילדים,
הנוער ,ההורים והצוות .כבוד גדול להיות חלק מ"סל הקליטה" בארץ!
העברנו לראשונה קורס מלא בשיטת אל הלב כחלק
מרכזי מפרוייקט ספארק להעצמה תעסוקתית לצעירות
בסיכון -מברכות על ההבנה ההולכת וגוברת שתכניות
אפקטיביות עוסקות במגוון החסמים בדרך להגשמה
לימדנו קורס ייחודי כחלק מהכשרת עו''סיות
באוניברסיטת אריאל בשיתוף נשים נפגעות אלימות-
מרגש ברמות אחרות!
הכשרנו  8נשים ממזרח ירושלים כמתורגמניות לקורסים
בחברה הערבית
השתתפנו (ועדיין!) יחד עם ארגוני מגזר ציבורי ,חברתי,
עסקי ,אקדמיה ופילנתרופיה ,כדי להניע יוזמת קולקטיב
אימפקט חסרת תקדים  -פעולה משותפת וארוכת טווח
לצמצום האלימות במערכת יחסים זוגית
עבדנו עם מספר שיא של  27רשויות מקומיות בשיתופי
פעולה מערכתיים של מחלקות חינוך ,רווחה וקהילה
יחד עם יועצות מדהימות לקידום שוויון מגדרי
הוצאנו ליין חדש של מרצ'נדייז מעלפים ברוח אל הלב
לתמיכה בפעילויות העמותה
השקנו את פרס תמר לנשות מקצוע ושטח הפועלות
במצויינות להגנה ולקידום נערות בסיכון ובמצוקה
חברנו לסטארט אפ  MyPwrלהשקת אפליקציה לנשים
שתסייע להן לחיים בטוחים ועוצמתיים
לימדנו בפרוייקט "ערבות" לפיתוח ערבות הדדית וסיוע
לנשים נפגעות אלימות בשכונות ביוזמת המטה לקידום
נשים בירושלים.

"

הבנות קיבלו כלים מילוליים ופיזיים להגן על עצמן,
הרגישו שהביטחון העצמי וההערכה העצמית שלהן עולה,
וניתן היה להבחין כיצד המתודות והדיבור בגובה העיניים
עם המדריכה היו בדיוק הקשר והדרך שדיברה אליהן.
אלה ובת-חן ,צוות הי"לה ביחידת רונ"ן ,רווחת הנער והנערה ,עיריית בת ים

נכנסנו לשיתוף פעולה חדשני עם החינוך ההתיישבותי לפרוייקט רחב היקף לעבודה
בקרב כפרי נוער
התפלגות קהלי היעד שלנו שיקפה את המעבר האסטרטגי לעמותה הממוקדת
במניעה ראשונית דרך חינוך כשיותר מ 50%מהפעילות היא בקרב ילדים ונוער
יצאנו לדרך עם הכשרה מעמיקה ופורצת דרך בשיטת אל הלב לנשות ואנשי טיפול
לימדנו  600ילדים בגילאי יסודי בזכות שיתוף פעולה חדש עם הקרן הפילנתרופית
ע"ש קריסטינה ויוסף קסירר
התרגשנו להפעיל את התכנית המעודכנת שלנו "מודעות מגדרית ומניעת אלימות"
למאות נערים ברחבי הארץ (וזו רק ההתחלה! הצורך בוער)
דיברנו על העשייה הבינלאומית שלנו בטלוויזיה
לקחנו חלק בועידת פסגה גלובלית של ארגונים מובילים בתנועה הבינלאומית להגנה
עצמית מעצימה
אירחנו לסיור לימודי את צוות הרשות לקידום מעמד האישה
סיפקנו ייעוץ מקצועי למשחק קופסה ראשון מסוגו להורים וילדים בנושא בטיחות
אישית
התחלנו להוציא ניוזלטר ייעודי לעוסקות ועוסקים בחינוך וטיפול עם חומרי העשרה,
טיפים ותכניות מיוחדות (עדיין לא שם? להצטרפות ברגע)
הוצאנו מספר ניירות עמדה חשובים וחשוב לנו לשים זרקור על "הגיע הזמן להשקיע
במניעה" (לינק)
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תודה לתומכים היקרים שלנו ,בזכותם הצלחנו לתת
למאות נשים ונערות סיכוי אמיתי לעתיד בטוח.
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