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טעימה מן הפעילויות, היוזמות והפרויקטים  כאן, מוגשת 4102לסיכום שנת 

השונים שקיימנו במהלך השנה בכל רחבי הארץ. גם בשנה זו הצלחנו להגיע 

לאוכלוסיות מגוונות ולספק מענה מיטבי לפונות ולפונים בכל מרכזי הייעוץ שלנו. 

הכשרנו נשות ואנשי מקצוע רבים לעבודה קבוצתית בנושאי מיניות והשפענו על 

קובעי מדיניות בתחומי הליבה של פעילותנו. אנו גאות בהצלחות קובעות ו

 נמשיך לעמוד ביעדים ובמטרות שהצבנו לעצמנו.  4102ומאמינות כי גם בשנת 

 בסל הבריאות 33הכללת מימון הפסקות הריון לנשים עד גיל 

מימון  תלהכלל הובילה את היוזמההאגודה הישראלית לתכנון המשפחה  –"דלת פתוחה"  4102בשנת 

ללא אינדיקציה רפואית בסל התרופות והטכנולוגיות  33לנשים צעירות עד גיל  הליך הפסקת הריון

 ינה.הממומן על ידי המד

ועדת הסל את חשיבות הצורך ולהיות ארגון מוביל בהצגה לאגף להערכה טכנולוגית ול גאותאנו 

)ועד בכלל( ללא  33עד גיל  01והנימוקים הנדרשים להרחבת מימון תהליך הפסקת הריון מעבר לגיל 

עצמה את זהו צעד משמעותי ביותר בעבור אוכלוסיית הנשים שעד כה נאלצה לממן ב קציה רפואית.יאינד

צעירות  ,שים צעירות שאינן עצמאיות כלכליתנאוכלוסייה זו מורכבת בעיקר בתהליך הפסקת ההריון. 

שלא השתלבו בשוק העבודה, צעירות הלומדות במוסדות להשכלה גבוהה, צעירות שאינן יכולות לשתף את 

 .בני זוגן אך תלויות בהם כלכלית ונשים מקבוצות מוחלשות כלכליתאת משפחתן או 

כי  ומקוותחיוניות המימון הממשלתי התקבלו על ידי ועדת סל התרופות לכי ההנמקות שלנו  שמחותאנו 

בעתיד תתקבל גם המלצתנו להכליל את כלל אמצעי המניעה בסל הבריאות ובכך לצמצם את הצורך 

 בהפסקות הריון.

 

 בקרת איכות בינלאומית )אקרדיטציה( 

 אירופה-IPPFעל ידי  בין "צבע אדום" אחד למשנהו, עברנו בחודש יולי בהצלחה תהליך בקרת איכות

(International Planned Parenthood Federation) הערכת שייכת האגודה, הרשת הבינלאומית שאליה .

ביקור של נציגי הארגון הבינלאומי, לצורך היכרות עם האיכות מתקיימת אחת לחמש שנים ועיקרה 

על עבודת האגודה, פגשו נציגי  עובדות ומתנדבות האגודה ועם מפעליה המוצלחים הרבים. על מנת ללמוד

בעלות ובעלי תפקידים ממשרד הבריאות, מהצבא וממוסדות נוספים שעמם אנו מקיימים שיתופי  IPPF-ה

הקורס לקהילה האתיופית והקורס  –פעולה. כמו כן, פגשו הנציגים כמה מבוגרי קורסי ההכשרה שלנו 

נשים אריתראיות המופעל על ידי ארגון אמנסטי לבעלי מוגבלויות. צוות ההערכה אף הגיע לביקור במרכז ל

    אביב, שגם בו פועלת האגודה.-ישראל בדרום תל



 
 
 

לאגודה חדשים מנהל ועד וחברי חברות 

ה האסיפה הכללית של האגודה הישראלית לתכנון המשפחה. במרכז האסיפה התקיימ 01.1.02בתאריך 

 עמדו הבחירות לוועד המנהל של האגודה.

נבחרות ונבחרים חברות הוועד המנהל פרופ' דרורית הוכנר וגב' חיותה שנבל נבחרו להמשיך ולכהן. 

 מלבדן, הצטרפו לוועד המנהל בונה וגב' סיון לוטן שנבחרו לייצג את הצעירים בוועד.-גב' תמר לוי חדשים:

: ד"ר יעל אלמוג, ד"ר עמר זריק, גב' עירית כהן, ד"ר אני פוליטיס, גב' דבי חדשים חברות וחברים שבעה

 :שני חברים חדשים לוועדת הביקורת של האגודהגם באסיפה נבחרו  , מר שי זמיר וגב' רות דולינג'ר.סילבר

 ון נבחרה בהמשך כחברה שלישית בוועדת הביקורת. גב' יעל אפר ד"ר עמירם מל ועו"ד עודד ערן.

התפקידים  ותנערכה הישיבה הראשונה של הוועד המנהל החדש ובמסגרתה נבחרו בעל 41.00.02בתאריך 

הבאים: גב' עירית כהן נבחרה לתפקיד יו"ר האגודה, פרופ' דרורית הוכנר ממשיכה כסגנית יו"ר ואליה 

בונן נבחרה -. ד"ר אני פוליטיס נבחרה לגזברית כבוד וגב' תמר לויגב' חיותה שנבלכסגנית יו"ר מצטרפת 

חברי הוועד היוצאים חברות ול ותחברי הוועד החדשים ומודחברות והצלחה ל מאחלותאנו  למזכירת כבוד.

 .על תרומתם להישגי העמותה

 

באגודה חדשים מינויים 

יפי קידר החליפה את עמית שר בתפקיד המנהלת חלו כמה שינויים פרסונליים בארגון. ד"ר צ 4102בשנת 

רחלי  במקום הארגונית של רשת מרכזי הייעוץ "דלת פתוחה". גלית קדוש מונתה לרכזת "דלת פתוחה" חיפה

 ראובני, שקודמה לתפקיד רכזת "דלת פתוחה" באזור הצפון. 

 

 אירוע סיום תכנית "זוגיות בעלייה" באשקלון

באשקלון נערך השנה אירוע סיום תכנית "זוגיות בעלייה" לבנות ובני הקהילה האתיופית בעיר. התכנית  

התקיימה בכמה ערים בארץ ויועדה לעולים מאתיופיה תושבי העיר. עולים אלו מתמודדים עם השינויים 

אלו משפיעים  העצומים הכרוכים בעלייה מאתיופיה לישראל ועם ההבדלים בין שתי התרבויות. שינויים

על התא המשפחתי ודורשים התמודדות חדשה עם נושא הזוגיות. התכנית ביקשה לחזק את בני הזוג 

ולהעניק להם כלים להתמודדות אפקטיבית בקהילה וכיחידה אוטונומית משפחתית. באירוע הסיום 

כנציגת האגודה החגיגי של התכנית באשקלון, שבמהלכו הוענקו תעודות הסיום לבוגרי התכנית, השתתפה 

 .  ספי כהן, מנהלת מרכז קשרי קהילה

 

 

 



 
 
 

יום עיון בנושא "זיהוי והתמודדות עם ניצול מיני בקרב מתבגרים" 

 אביב:-תל
 בנושא "זיהוי ערכה "דלת פתוחה" יום עיון 4102חודש ינואר ב

מתבגרים". יום העיון נערך בסינמטק  בקרב מיני ניצול עם והתמודדות

אביב, ובמרכזו עמדה הקרנת הסרט "שש פעמים" העוסק בתופעת -תל

-מ יותרהשתתפו ניצול ופגיעה מינית אצל נערים מתבגרים. ביום העיון 

כולם אנשי ונשות מקצוע מתחומי החינוך  ,אנשים מכל רחבי הארץ 351

עניין רב  עורר האירוע . מיד עם פרסומווהרווחה העובדים עם בני נוער

ונאלצנו לסגור את , הביקוש לכרטיסים עלה על ההיצע והתלהבות

 . ספורים ימים בתוךההרשמה 

 תחום מנהלת, אתגר טליה ר"כהקדמה להקרנת הסרט, התייחסה ד

לתפישת ניצול מיני על ידי הפוגע,  ,ם.ל.ע בעמותת המיניות הפגיעות

הנפגעת ואנשי/נשות מקצוע. בהמשך היום נערכה שיחה מרתקת עם 

 דלת" נציגי נכחו ובו פאנל בנוסף, התקייםנתן גורפינקל. התסריטאית רונה סגל והבמאי  יו  –יוצרי הסרט 

 .מינית תקיפה נפגעיול לנפגעות הסיוע מרכזי ואיגוד יסודות מכון, והרווחה החינוך , משרדי"פתוחה

 ביותר:  חיוביות תגובות לאגודה הגיעו העיון ביום רבים ממשתתפיםממשתתפות ו

 מצופים ואנו, בתחום התחלתי דיאלוג של קיומו במהלכו אפשרו שהתקיימו והדיונים העיון "יום

גורדון, שושנה בתחום."  כמסנגרים עליו החשיבה את ולגרות הנושא את לחשוף הצלחתם .בו להמשיך

 משרד הרווחה. ,עו"ס, מרכזת השרות למתבגרים, צעירות וצעירים, מחוז ת"א

ד"ר מיכל לוריא, מנהלת המרפאה לבריאות  "היה יום עיון משמעותי, חזק, מאורגן בצורה יוצאת דופן."

 מינית, ביה"ח הדסה הר הצופים. 

 

 מועצה אזורית מגידו:

נערך יום עיון לאנשי מקצוע במועצה  4102בחודש מרץ 

אזורית מגידו שכלל את הקרנת הסרט. יום העיון נערך 

האגודה הישראלית  –בשיתוף עם "דלת פתוחה" 

במהלך יום העיון נערכה הקרנה של  לתכנון המשפחה.

הסרט ולאחריה התקיימו מפגש עם היוצרים, הרצאה 

ופאנל של אנשי לסובייקט"  טשנושאה "בין אובייק

 מקצוע בהשתתפות הקהל.

מטרת יום העיון הייתה להביא מבט עדכני ושיח על מיניות מתבגרים מצד אחד ומאידך לבדוק שאלות 

אנשי חינוך ומקצוע( יודעים מהן העמדות הרווחות בקרב בני הנוער על נשות וחשובות: האם אנו )הורים ו

ל חיקוי עבורם? ואם כן, האם זהו מודל חיובי? שיפוט מיניות? האם החברה הישראלית הבוגרת היא מוד

 מי אשם? –מוסרי והתנהגותי לקוי של מתבגרים 

עד כמה חשוב לאנשי המקצוע לדבר על  משתתפי יום העיון אנו למדותמשתתפות ושל  המצויןמהמשוב 

 הנושא וללבן אותו.

 

 

 

 



 
 
 

 מג"ן )מיניות בגיל הנעורים( –תכנית הכשרה לסטודנטים במכללת תל חי 

רוק חסמים ולמימוש עצמי, מעצימה את האושר האישי ובכך יות תורמת לפגישה בריאה ומושכלת למיני

כנית לסטודנטים ממכללת תל חי שתכשיר אותם רה. גישה זו הביאה אותנו להציע תמשפרת את פני החב

 מנחי קבוצות המתמחים בעבודה עם מתבגרים על מיניות האדם.כ

 חינוכיות בנושאי מיניות המתבגר בתוך בתיסטודנטים להפעיל תכניות סטודנטיות ו 42 הוכשרובתכנית 

סטודנטים מתחום מדעי סטודנטיות ותעסוקה מאתגרת ל אפשרכנית תהספר ובחינוך הבלתי פורמאלי. הת

המתבגרים בתחומים אלה, זאת בתקופה שבה מתגברת התחושה המתבגרות והחברה בגליל ומענה לצרכי 

 ניות. כי קיים צורך בעבודה עם מתבגרים בסוגיות של  מי

 שבו קריטי זמן הוא הנעורים גיל כי היא" ן"מג" תכנית לפיתוח אותנו שהובילה המרכזית ההנחה

כנית מאפשרת לאנשי מקצוע להתמחות בנושא הת .מינית התנהגות דפוסי ומתעצבים מינית זהות מתגבשת

הצעירים. הכוונה היא כישורי חיים", שהוא ציר מרכזי בהתפתחות תקינה של הנער/ה  –"מיניות האדם 

בגרים מתמתבגרות ולי מהשיח החינוכי עם חלק אינטגרלהפוך את החינוך למיניות בריאה ואחראית ל

ואחרים. התכנית מאפשרת פעילות מערכתית  םפורמאליי-ליים, לאאבתוך מוסדות חינוכיים פורמ

כונים הקשורים בגיל המתייחסת לצמצום סיכונים הקשורים במיניות ופותחת צוהר לעיסוק במניעת סי

ההתבגרות בכלל. החינוך למיניות בריאה ואחראית הוא תהליך מתמשך ומתפתח לאורך החיים המחייב 

 התייחסות מותאמת כחלק מהתכנים החינוכיים של המוסדות השונים עבור המתבגרים.

 

 4girlsמענה לשאלות הגולשות באתר 

יכולות נערות לפנות ולשאול שאלות הקשורות להתפתחות  4girlsבאתר 

מינית,  לאהבה ולחברות. הרכזות של "דלת פתוחה" תל אביב ובאר שבע 

אחראיות על שני מדורים באתר: מדור "יועצת בנושא מיניות" ומדור 

"אהבה טישיו". במדור "יועצת בנושא מיניות", שעולה פעם בשבוע, 

-נה ובמדור "אהבה בטישיו"  מבקרות כנערות בש 310,111-מבקרות כ

 נערות בשנה.  044,111

 

  :51.5.51 בתאריך 4girlsמנכ"לית אתר  -תוכן המכתב ששלחה לאגודה גב' חוה דורון סופרמן

"נציגות עמותת 'דלת פתוחה' עונות בהתנדבות לשאלות של נערות במדורי ייעוץ מיני וייעוץ בנושאי 

אהבה. כל שאלה נענית תוך מתן תשומת לב אישית למאפייני הנערה. מבין מגוון השאלות, מאותרות 

 המצוקות הקשות וזוכות לייעוץ מעמיק, חום ואכפתיות. 

, לעמותת 'דלת פתוחה' .4girls.co.ilwwwות הרשת החברתית לנערות ברצוני להודות בשמי ובשם כל גולש

 על מענה עקבי, תומך וברמה גבוהה הניתן למצוקות הנערות באתר.

הגולשות באתר נמצאות בגיל קריטי וחשוב בתחומים מין ואהבה, הן סומכות על המדורים ומשתמשות 

 שיבה בריאה בתחומים חשובים אלו.בהם כבסיס לח

באמצעות מיילים שנשלחים אל מערכת האתר, הן מציינות  גולשות רבות מודות מידי יום ל'דלת פתוחה'

. צוות האתר מצטרף בזאת אל אותן גולשות יחס החם ואת הערכתן כלפי הנשים ש'מאחורי המסך'את ה

 ומוסר תודה מיוחדת על ההתמדה, החשיבה והאכפתיות." 

 

 

 

http://www.4girls.co.il/


 
 
 

 סדנאות לבני נוער ולהוריהם לחיזוק החוסן המשפחתי והאישי ביישובי עוטף עזה

של בני ובנות נוער והוריהם במועצות אזוריות קבוצות  41-הסתיימה סדרת סדנאות ל 4102בתחילת שנת 

חוף אשקלון ושער הנגב ובעיר נתיבות, שמטרתן הייתה להקנות למתבגרים ולהוריהם כלים להתמודד עם 

 מתבגרים.-סוגיות של מגדר, דימוי עצמי, גיל ההתבגרות ותקשורת הורים

הנפשית של כל פרט. מיניות בריאה אנו מאמינות כי מיניות היא אנרגיה המשפיעה על הבריאות הגופנית ו

ואיתנה נותנת לכל אדם יכולת טובה הרבה יותר להתמודד עם מצבי משבר. משפחה הנמצאת תחת איום 

מתמשך של טרור, סכנת חיים ואובדנם, מתמודדת עם תחושות של חרדה וטראומה הבאות לידי ביטוי 

, לעזור לכל אדם בתוך המשפחה לבנות במצוקה נפשית וגופנית מתמשכת. היכולת שלנו, במצב נתון זה

עמוד שדרה יציב של דימוי עצמי, דימוי גופני ודימוי מיני נותן לכל פרט במשפחה ולמשפחה כולה אפשרות 

 לזכות בתחושת ביטחון ומשמעות לצד חוסן נפשי להתמודדות עם מצבי סיכון ואובדן. 

נוער והוריהם נותנת בידם כלים  החוסן הנפשי מבוסס על חוסן משפחתי. עבודה משולבת עם בני

לתקשורת משפחתית איכותית ובונה שתסייע לכל פרט בתוכה להתמודד בהצלחה עם המצוקות ותעניק לה 

 את החוסן המשפחתי שהוא המפתח המרכזי להעצמה קהילתית.  

 

 בוצת נוער "דלת פתוחה" באר שבעפעילות ק

התקיימה בבית ספר מקיף ע"ש רבין בבאר שבע  4102חודש אפריל ב

 05פעילות של קבוצת הנוער של "דלת פתוחה" באר שבע. בפעילות השתתפו 

בני נוער חברי קבוצת נוער "דלת פתוחה" מהתיכונים מקיף אמי"ת, מקיף ג' 

 נציגים מ"דלת פתוחה".  שלושהוטכנולוגי חיל האוויר ו

ש כיתות בבית ספר רבין, בתיאום לחמנכנסו בני הנוער של "דלת פתוחה" 

מוקדם עם רכז השכבה והיועצת. כל כיתה בשכבה התחלקה לשתי קבוצות, 

לכל קבוצה התלווה איש צוות מבית הספר או מ"דלת פתוחה". מדריכי 

קבוצת הנוער נכנסו בזוגות או בשלשות לכל חצי כיתה והעבירו פעילות 

עסקו בניפוץ מיתוסים הסברתית בנושא בריאות מינית. תכני הפעילות 

ועידוד שימוש באמצעי מניעה. בין השאר דובר על גלולת "היום שאחרי", 

צפייה בפורנו, משגל נסוג כאמצעי מניעה, שימוש נכון בקונדום, בתולין, אוננות, דימוי גוף ועוד. בסיום 

 פתוחה".הפעילות חולקו מדבקות של "דלת פתוחה" לתלמידים על מנת לעודד פניה לייעוץ ב"דלת 

 הנוער: מתגובות קבוצת

"אני כל כך שמחה שאמרתי להם את הדברים האלה, הם לא  

 ידעו כלום"

אני הראשונה שהסברתי להם  –"הם לעולם לא ישכחו אותי  

 מה זו אורגזמה"

 "היה מאד כיף, הרגשתי שהן ממש מתעניינות" 

 "היה ממש שיתוף פעולה וזרימה של הכיתה" 

 של בית הספר:מתגובות הצוות החינוכי 

 "היה ממש חשוב שבאתם" 

 "לא האמנתי איזו בורות יש בכיתה, היה אחד ששאל מה זה קרום הבתולין" 

 "רואים שהם התכוננו והכינו היטב את הפעילות" 

 "הייתה מבוכה רבה גם מצד התלמידים וגם מצד המדריכים, אבל זה היה משמעותי" 

  



 
 
 

 "אין מגבלה לאהבה"

ייעוץ וטיפול פסיכולוגי לצעירים וצעירות בעלי מוגבלות גופנית ו/או  ישירותמעניקה  "רעות דלת פתוחה"

 מתמחה בנושאים של זוגיות, מיניות ותכנון המשפחה. . דלת זוחושית

בעשורים האחרונים, אנשים בעלי מוגבלות )פיסית, חושית, קוגנטיבית ורגשית( נאבקים בכדי לממש את 

 הוא דורש התמודדותשכן ם בחברה. מאבק זה קשה במיוחד זכותם לחיות חיים מלאים, כשווים בין שווי

עמדות שליליות הרווחות בחברה ביחס לזוגיות ומיניות של אנשים בעלי מוגבלות. בחברה ובתרבות  מול

המקדשת את אידיאל היופי והשלמות, אנשים בעלי מוגבלות 

מיניים וכבעלי יכולת פחותה לקיים זוגיות או להקים -נתפסים כא

" מבקשת לנפץ מיתוסים אין מגבלה לאהבההתערוכה "משפחה. 

אלו. בתערוכה הייחודית מסוגה בעולם, מוצגים עשרה צילומים של 

צעירים וצעירות בעלי מוגבלות פיסית או חושית שנאבקו לממש 

 .משפחהאת זכותם לאהבה ואינטימיות וכנגד כל הסיכויים הקימו 

בשיתוף  "פתוחהרעות דלת "תערוכת צילומים זו הופקה על ידי 

ומוצגת בכנסים ואירועים מיוחדים בארץ  4111פייזר וציונות 

 ובעולם.

התערוכה ניידת והוצגה באירועים וכנסים מקצועיים ברחבי 

ש שהתקיים בכפר "בכנס חומהתערוכה הוצגה  השנההארץ. 

בכנס השתתפו אנשי מקצוע רבים  .4102חודש מרץ המכבייה ב

. בעתיד הקרוב, ותהערכה רבל"אין מגבלה לאהבה" זכתה לחשיפה ו ההתערוכ .מתחום הטיפול והשיקום

 מתוכנן אירוע השקה חגיגי והצגת התערוכה בכנסת.

יש לעמדה החברתית כי אנשים בעלי מוגבלות נעדרים צרכים מיניים ואינם בני זוג אטרקטיביים 

פגיעה קשה בדימוי העצמי בכלל השלכות משמעותיות. ראשית, עמדות שליליות אלו מופנמות וגורמות ל

והדימוי העצמי המיני בפרט של בעל המוגבלות. שנית, כתוצאה מהנחות מוטעות אלו, צעירים וצעירות 

אישיות החיוניים -כישורים ומיומנויות ביןאצלם בעלי מוגבלות לא קיבלו חינוך מיני הולם ולא פותחו 

חשופים לפגיעה או ניצול מיני ים וצעירות אלו צעירליצירת קשר אינטימי ומיטיב. באופן זה, נותרו 

 ומועדים להתנהגות מינית סיכונית. 

פועלת להעניק לצעירים וצעירות בעלי  "רעות דלת פתוחה"

אישיים -מוגבלות חוסן פנימי וכישורים אישיים ובין

באמצעות טיפול פסיכולוגי, ייעוץ ומתן כלים להתמודדות 

רעות דלת "ל מקיימת באופן פרטני ו/או קבוצתי. כך למש

יפו קבוצה -בשיתוף עם המרכז לחיים עצמאיים ת"א "פתוחה

"בדרך אל עצמי". הקבוצה מיועדת לצעירים ששמה טיפולית 

המתמודדים עם מגוון רחב של  25-41וצעירות בגילאי 

מוגבלויות ומטרתה לחזק את הדימוי העצמי של המשתתפים 

על רבדיו השונים: משפחתי, חברתי, תעסוקתי, זוגי, מיני ועוד. מפגשי הקבוצה מרגשים ומעוררים 

השראה. המשתתפים חולקים באומץ ובפתיחות נוגעת ללב תכנים קשים הקשורים להתמודדות עם 

 וביחס לזוגיות ומיניות בפרט. המגבלה בכלל 

 ,יפו ומרש"ל ת"א-ובשיתוף המרכז לחיים עצמאיים ת"א "רעות דלת פתוחה"במסגרת הפעילויות של 

אישית, גבולות במרחב -מתקיימות הרצאות וסדנאות בתחום החינוך המיני בנושאים כגון: משיכה בין

מית ומטרתן להקנות למשתתפים ידע האישי, יחסי מין ועוד. הרצאות אלו מתקיימות באווירה אינטי

 וכלים להתמודדות.



 
 
 

 סדנה לאחיות בריאות הציבור בנצרת

אחיות בריאות הציבור מנפת נצרת  21-נהנו כ 43.0.02בתאריך 

החברות באגודה מסדנה בנושא: "החינוך והייעוץ המיני והקשר שלו 

נאהד לבריאות הציבור". הסדנה התנהלה בשפה הערבית בהנחיית 

, אלהאם עודה, האחראית על החברה הערבית באגודה, ואבו עסבה

הכרת מושגים בסיסיים בעסקה ובנצרת,  "פתוחהרכזת "דלת 

 ניות האדם תוך עבודה על עמדות אישיות של המשתתפות.במי

אחיות נפת נצרת היו זכאיות להשתלמות מקצועית מותאמת 

 –במיוחד עבורן ללא תשלום מתוקף היותן "חברות במעמד משתלם" 

 אנשי מקצוע שנרשמו כחברי האגודה באופן קולקטיבי מטעם מקום העבודה. נשות וקבוצת 

 

 פעילות האגודה בחברה הערבית

עמל  פרהסת ל תלמידות בילעם כ עבדה במהלך השנה, רכזת החברה הערבית באגודה, אבו עסבה נאהד

נערות. כל קבוצה  05י"ב בקבוצות קטנות של עד ו, י"א 'יכיתות  את תלמידות פגשה. היא טכנולוגי רהט

ביטחון בנושאי גיל ההתבגרות,  דיונים התקיימובמפגשים שלושה מפגשים בני שעתיים אקדמיות.  קיבלה

נאהד צליחה האינטימיים, הדרך המפגשים  .הקשר עם ההורים ועם הצוות הבית ספריועצמי, גבולות 

דרכים לסיוע. נאהד יועצת ביה"ס והפסיכולוג למציאת  עובדת עםהיא נמצאות במצוקה והנערות  ותזהל

, בשל בפניהמעלות רק הנערות  אותןבסוגיות רגישות, שהחינוכי גשר בין התלמידות לצוות לבעצם מסייעת 

 באמצעותלאתר נערות במצוקה לפני שמצבן מתדרדר.  פרהסת צליח ביה. כך האמון הרב שהן רוחשות לה

גיע לכל תלמידה ותלמידה, אפילו אלו שהצוות הבית ספרי לא הצליח להגיע אלו אפשר להת יוהתערבו

נפתחו כבר מן המפגש הראשון  מאוד מוצלחים, הנערותהיו המפגשים נאהד מספרת כי . לפני כן אליהן

 ביטחון רב בתוך הקבוצה. חשוהן , וזה מעיד על כך שודיברו על נושאים מאוד אינטימיים

בסוגיות המעסיקות את מפגשים אחת לשבועיים לצורך דיון קיים השנה  תהערבילחברה צוות האגודה 

סוגיות בבסוגיות בעייתיות ו ודנ אלופגישות למידה ב .והמתנדביםהמתנדבות  ,העובדיםהעובדות ו

-אלעם צוות ארגון  היכרותבמהלך המפגשים, לדוגמה, נערכה חוזרות על עצמן בעבודה עם בני נוער. ה

בנושאים הכשרה  צוות האגודהל העבירו אנשי הארגוןלשונות מינית ומגדרית בחברה הפלסטינית. קאוס 

 .בשטחהעשיר רם להם מניסיונו ת צוות האגודהושבהם הם מטפלים 


