
19 

 

 

 

 

 

 2015דו"ח שנתי 

 ""דלת פתוחה

האגודה הישראלית לתכנון 

 המשפחה

 

 



1 

 

 מוסדות העמותה

 

 ועד מנהל 

 נשיא כבוד -פרופ' צבי פלטי 

 יו"ר-עירית כהן 

 ד"ר יעל אלמוג

 רות דולינג'ר

 פרופ' דרורית הוכנר

 שי זמיר

 ד"ר עמר זריק

 סיון לוטן

 תמר לוי בונה

 דבי סילבר

 ד"ר אני פוליטיס

 ותה שנבלחי

 

 ועדת ביקורת

 ד"ר עמירם מל

 עו"ד עודד ערן

 אפרון יעל



2 

 

 שרון צ'רקסקי -דבר המנכ"לית

 

 חברים וחברות יקרים,

 

 "דלת פתוחה".עבורי ועבור משמעותית  היתה שנה 2015שנת 

נבחרתי ע"י ועדת איתור מקרב הוועד המנהל לכהן בשנה זו 

ית האגודה הישראל)הבאה של "דלת פתוחה" מנכ"לית כ

ד"ר אילנה ציגלר, , כמחליפתה של ע.ר.( – לתכנון המשפחה

 .שנה בארגון 20-לאחר כ שפרשה לגמלאות

 

 , למעגליםהנרחבת התוודעתי לעשיה, הארגון שלכחלק מתהליך ההעמקה והלמידה 

 מתנדבותמתנדבים וומיומן,  מקצועי צוות לעמותה. פגשתי החיצונייםמעגלים לו הפנימיים

הכרתי עמותה  ."דלת פתוחה"ב שתומכים ומאמינים ושותפיםמשרתי ציבור  , תורמים,מסורים

 שתרמה רבות לקידום המיניות הבריאה בישראל.עם חזון והישגים רבים, 

 

 ולהעמקתח ותים חדשים, לפיהמקצועי פעלתי בשנה זו לסימון יעדביחד עם הצוות 

סוגיות  ולהצפת, השירותים ש"דלת פתוחה" מעניקה לציבור בשיתוף עם משרדי הממשלה

ולסייע למימוש זכויות לבריאות הממשלתית שמטרתן להשפיע על המדיניות  ,ויוזמות חקיקה

 . מינית ישראל

 

 שיחד נביא להישגים חדשים. בטוחה

 

 שלכם,

 

 

 שרון צ'רקסקי

 

 מנכ"לית
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 אודות "דלת פתוחה"

 

 

היא הגורם ו 1966הוקמה בשנת  ע.ר.( – האגודה הישראלית לתכנון המשפחה)"דלת פתוחה" 

( ושל מודעות למיניות בריאה SRHRהמוביל בישראל בתחום של קידום זכויות מיניות )

ואחראית, זאת בזכות פעילות רבת שנים ליצירת ופיתוח מקורות מידע וכן בזכות הפעלת 

רשת מרכזי הייעוץ והתמיכה "דלת פתוחה", הפרוסה בכל רחבי הארץ ופועלת מאז שנת 

לת ומשפיעה על חקיקה ומדיניות כמו גם על פיתוח והקמה של שירותים . מאז היא פוע1984

 בישראל.

 

 International Planned (IPPFהעולמי )  "דלת פתוחה" היא הענף הישראלי של ארגון

Parenthood Federationהארגון הוולונטרי השני בגודלו בעולם. בארגון זה חברות יותר מ ,-

זוכה להערכה ולהוקרה בינלאומית על רמתה המקצועית "דלת פתוחה"  ובו מדינות, 170

 "(.Ideal managementהגבוהה ועל התנהלותה הארגונית והניהולית )"

 

"דלת פתוחה" משמשת כתובת הנותנת מענה לאוכלוסייה בסיכון גבוה, כתובת שאין לה 

להורים תחליף בשירותים הקיימים. "דלת פתוחה" נותנת מידע וייעוץ לצעירים, למתבגרים ו

בכל הנושאים הקשורים בהתנהגות מינית בריאה, אחראית ומהנה, הסבר על אמצעי מניעה, 

"דלת  מחלות מין, הפסקות הריון, יחסי מין וכן בנושאים של אהבה, חברות, זוגיות ואינטימיות.

)ארגון הבריאות העולמי( במסגרת שירותי המניעה  WHO -פתוחה אף נכללת בפרסום של ה

תר הקיימים עבור נוער בעולם. השירות ניתן בפגישות אישיות, פרטיות וחסויות וכן הטובים ביו

 לכל הפונים טלפונית, לרוב גם בשפתם. 

 

: הדרכה ובינהןמגוונות  הכולל תכניות ,"דלת פתוחה" מפעילה מרכז הכשרה ארצי ללמידה

של "דלת  והכשרה במיניות ו"בריאות מינית ואינטימיות במעגל החיים". המרכז הארצי

פתוחה" הוא המוביל בארץ המכשיר א/נשי מקצוע להתמודד עם ההיבטים השונים של 

המיניות בעידן המודרני.  מרכז הכשרה וקהילה מתמחה בחינוך למיניות בריאה, מיטבית 

 ואחראית בקרב נוער, צעירים ומבוגרים.
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 מטה סיכום פעילות

 

 שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים 

 וסטודנטים סטודנטיות בעמותה בחרו 2015בשנת  קודמות גם שניםבכ ן גוריון:אוניברסיטת ב

 בן גוריון באוניברסיטת ניהוללו לתעשייה מהפקולטה סטודנטיות .שלהם הגמר לפרויקט

 ,ומאתגרת ידידותית בצורה עוצבה ניידים. האפליקציה לטלפונים אפליקציה מותאמת פיתחו

 מתבגרים.  של היום סדר על נמצאיםבוערים ה לעניינים מענה במטרה לתת

 "דלת פתוחה" נבחרה ע"י סדנת ספוט במגמת התקשורת במכללה. קבוצת המכללה למנהל:

בסדנא הופקו  פתוחה". תקשורתי עבור "דלת שיווקי יצאו במהלך וסטודנטים סטודנטיות

דלת שלושה סרטונים שנלקחו מסצנות בסדרות פופולריות ישראליות אליהם התחברו רכזות "

 פתוחה", שהעבירו מסר להעלאת המודעות לשירותי מרכז הייעוץ.

 

 השפעה על מדיניות ויוזמות חקיקה

 הורדת גיל ההסכמה מדעת

"דלת פתוחה" הגישה נייר עמדה להסתדרות הרפואית )הר"י( התומך בהורדת גיל ההסכמה 

"דלת פתוחה"  בכל הקשור למתן שירותים רפואיים הקשורים במיניות האדם. 14מדעת  לגיל 

המליצה להר"י לגבש הנחיות ברורות, שיסירו חסמים במימוש הזכות לבריאות מינית 

והשתתפה בדיון בנושא הנדון בהר"י וזו הביעה תמיכה בעמדה זו ותציג אותה לכשתעלה 

 הצעת החוק לדיון בכנסת.

 הכללת אמצעי מניעה לשעת חירום לנפגעות אונס בסל הבריאות 

צה ל"וועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות" לאשר אמצעי "דלת פתוחה" המלי

מניעה נוסף לשעת חירום עבור נפגעות אונס המגיעות לטיפול בבתי החולים. כמקובל 

במדינות רבות בעולם, אמצעי מניעה לשעת חירום הוא אחד ממוצרי היסוד שצריכים להיות 

חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהטיפול  נגישים לנשים כדי לשמור על בריאותן, ועליהם להיות

 בנשים נפגעות אונס.

 

קבלת כתב מינוי מטעם המועצה הלאומית לבריאות האישה לוועדה 

 לתכנון המשפחה

"דלת פתוחה" קיבלה כתב מינוי מטעם משרד הבריאות להשתתפות בוועדה לתכנון 

ינוך לבריאות המשפחה, במטרה להמליץ למשרד הבריאות ולמשרד החינוך בנושאים כגון: ח

 מינית, אמצעי מניעה, תכנון הריון ועוד.
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 ביקור משלחת ממשרד הבריאות האתיופי

האתיופי.  הבריאות ממשרד משלחת פתוחה" ביקור במשרדי "דלת התקיים 2015בחודש מאי 

 בריאות עיצוב בתחום יכולת בניית בנושא מדיניות להשתלמות מעצבי 4 כללה המשלחת

 לאנשי הייעודיות ההכשרה תכניות והטיפול, הייעוץ מרכזי של המודל גהוצ מאתיופיה. בביקור

 הפועל )"עצמנו למען" לניה" )בתרגום מאמהרית: "אניה ומודל האתיופית מהקהילה מקצוע

 בריאה. מיניות של תכנים על עבודה באמצעות וחברתי, אישי, קהילתי וחיזוק לשינוי

 

 בבנגקוק  IPPF-כנס עולמי של ה

 877המייצגים המנהלים/ות , בו השתתפו העולמי IPPF -ההתקיים בבנגקוק כנס בחודש מאי 

 שבה הראשונה הפעם זו הייתה ,שנים בה הכנס התקיים 11מזה  בארגון. החברות מדינות 

 בריאות המבליטה את אסטרטגית תכנית סביב ולהתאחד להתגבש כדי התכנסו מנהלים

, קהילת המנהלים בפני ההוצג "דלת פתוחה" .בעולם העוני לביעור כמנוף האישה והעצמת

 ההכשרה תכנית אישית. ולהגשמה מינית לבריאות הנכה זכויות למימוש במיוחד הפעילות

 הועלתה עולמי, יזמות בפרס את "דלת פתוחה" זיכתה ואף בארגון ויושמה שפותחה ,לנכים

 .מדינה בכל להתאים ולהטמיע שיש כרעיון בכנס

 

 צעירים אירופה( למתנדבים) IPPF -של ה שנתי כנס

 הצעירים באירופה. המתנדבים של השנתי כנסלת /מתנדבכבכל שנה שולחת "דלת פתוחה" 

  IPPF של לפיתוח המטרות לבין בינן ובקשר מיניות וזכויות בבריאות הכנס התמקד השנה

 .ם"ברשת האו

 

 כנס האיגוד האירופי לאמצעי מניעה

האיגוד האירופי העולמי של כנס האביב -ה בתלהתקיים במלון דן פנורמבחודש ספטמבר 

לאמצעי מניעה. "דלת פתוחה" נשאה הרצאה בכנס בנושא "חסמים העומדים בפני בני נוער 

 בדרך לאמצעי מניעה".

 

 " תערוכת "אין מגבלה לאהבה

סיפורים של צעירים המזמינים את הקהל להציץ לרגע לעולמם.  10תערוכה בה מוצגים  

גבלות, אך ליבם אינו מוגבל וכמו כל לב צעיר משתוקק לאהוב, לגעת לצעירים אלו יש מ

ולקיים זוגיות ומשפחה. התערוכה הינה תערוכה נודדת ומוצגת במרכזים קהילתיים וחינוכיים 

ברחבי הארץ, בליווי הרצאות של חינוך למיניות לבעלי מוגבלויות. הקמפיין המלווה את 
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פתוחה', אשר עוסק במתן ייעוץ וטיפול ללא עלות  דלת-התערוכה הוא יוזמה של מרכז 'רעות

 בתחום של זוגיות ומיניות לנכים צעירים.

ובמקביל התקיים דיון  יום הנכה הבינלאומי בכנסת ישראל התערוכה הוצגה במסגרת אירועי

בנושא נשים ומוגבלות בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אותו הובילה "דלת 

 פתוחה".

 

 תקשורת

 -המשיכה "דלת פתוחה" בהפצת ידע על מיניות בריאה בכלי התקשורת השונים 2015בשנת 

כתבות שונות  15-טלוויזיה, רדיו, אינטרנט ועוד. העמותה זכתה לחשיפה תקשורתית ב

וחשובות לאורך השנה. נושא הכתבות העיקרי של העמותה עסק בחינוך למיניות ובהרחבת 

סים בריאים ושינוי התפיסה בנוגע לנושאים אלו בקרב השיח על מיניות כדרך ליצירת יח

 הציבור. 

 

 רשתות חברתיות

העמותה מפעילה דף פייסבוק וערוץ יוטיוב. דף הפייסבוק של "דלת פתוחה" החל לפעול בסוף 

עוקבים ועוקבות. הדף מכיל תוכן המיועד לנערים ונערות,  1000 -ומונה כיום כ 2015שנת 

קצוע, כמו גם הצפה של נושאים לסדר היום הציבורי הארגוני, הורים למתבגרים וא/נשי מ

ופרסום הפעילות של הארגון. הדף מהווה גם פלטפורמה להפצת מידע על פעילות "דלת 

 פתוחה": סדנאות בקהילה, הכשרות לצוותים חינוכיים ותכנית ההסמכה "מחנך/ת למיניות". 

ות של הארגון בתקשורת, סרטוני ערוץ היוטיוב של "דלת פתוחה" מרכז את מרבית ההופע

הסברה בהפקה עצמית וסרטונים של "דלת פתוחה" שנעשו בשיתוף עם סדנת ספוט במכללה 

 נתוני צפייה בממוצע. 12,000-למנהל. לערוץ יש כ
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 רשת מרכזי הייעוץ

 

מרכזי ייעוץ, מידע ותמיכה לנוער וצעירים/ות  12רשת מרכזי הייעוץ היא רשת ארצית המונה 

. מרכזי הייעוץ מעניקים שירותים במגוון נושאים: בריאות מינית, ייעוץ רגשי, ייעוץ 25יל עד ג

זוגי, טיפולים פסיכולוגיים, שירותי דיאטנית, שירותים גינקולוגיים וטיפולים וסדנאות לצעירים 

עם מוגבלות פיסית ו/או חושית. כמו כן, בחלק ממרכזי הייעוץ ניתן ייעוץ בשפה הערבית 

ה תרבותית. מרכז הייעוץ הגדול ביותר הוא "הדלת הווירטואלית" המהווה את הזירה ובהנגש

 המרכזית של פניות של נערים ונערות לייעוץ וירטואלי.

 

רשת "דלת פתוחה" מנוהלת על ידי צוות עובדות סוציאליות, אחיות, פסיכולוגיות ורכזות. 

נשי מקצוע מתחום הטיפול, /הצוות המייעץ במרכזים הוא ברובו צוות מתנדב שמורכב מא

עוברים/ות קורס הכשרה מרכזי הייעוץ החינוך, הבריאות ועבודת נוער. מתנדבי ומתנדבות 

 ואחר כך משתלבות/ים במרכזים השונים.ומעמיק מקצועי 

 

 :של רשת מרכזי הייעוץ "דלת פתוחה" 2015סיכום נתוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הייעוץ "דלת פתוחה" בשלושת  פניות לרשת מרכזי 18,615התקבלו  2015בשנת  •

 ערוצי הייעוץ: באינטרנט, בטלפון ופנים מול פנים.

 50%ערוץ הייעוץ בו התקבלו הכי הרבה פניות הוא הערוץ האינטרנטי והוא מהווה  •

 מהפניות לרשת "דלת פתוחה".

 35%ערוץ הייעוץ השני בו התקבלו הכי הרבה פניות הוא הערוץ הטלפוני, המהווה  •

 "דלת פתוחה". מהפניות לרשת

 

5  

35 

15 
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מהפניות  15%בערוץ הפניות פנים מול פנים התקיימו הכי פחות פניות, המהוות  •

 לרשת "דלת פתוחה".

 .18 – 14הגילאים העיקריים בפניות לרשת "דלת פתוחה" הם  •

נערים, נערות, הורים וא/נשי מקצוע, עברו הדרכות שונות בנושאי מיניות  14,326 •

 בריאה, זוגיות, תזונה נכונה ועוד, דרך סניפי הרשת השונים.

 

 חלוקה לפי מגדר בשלושת ערוצי הייעוץ

 .הם נערים 26% –לייעוץ "בדלת פתוחה" הן נערות, ו  ים והפונותמהפונ 74% •

( פונים/ות 55%( ונערות )45%ערוץ הייעוץ בו נערים ) ערוץ הפניות הטלפוני הוא •

 לייעוץ באופן הכי דומה.

 נערים. 26% –נערות ו  74%בערוץ האינטרנטי פנו  •

בערוץ הפניות פנים מול פנים יש רוב גדול של נערות הפונות לייעוץ ב"דלת פתוחה",  •

 מהפניות. 92%המהוות 
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 פתוחה" הוא "מין בטוח". נושא הפניה המרכזי ל"דלת •
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 "דלת פתוחה" וירטואלית

 

מתנדבות חדשות לצוות הייעוץ האינטרנטי. התקיימו  8הצטרפו  2015בשנת כוח אדם: 

 שלושה מפגשי הדרכה במהלך השנה והדרכה וירטואלית פרטנית לאורך כל השנה.

 

 מענה לפניות

 9,165מספר שאלות: 

 4,492 מספר שואלים:

 1,222שואלים ממין זכר: 

 3,270שואלים ממין נקבה: 

 904: 15 – 10גילאי 

 2,879: 20 – 16גילאי 

 691+: 20גילאי 

 

 352,760כמות צפיות: 

 242,090כמות צפיות ייחודיות: 

 

בכמות השאלות שנענו באתר "דלת פתוחה" ועליה של  26%הייתה עליה של  2015בשנת 

 עוץ באתר "דלת פתוחה".במספר הפונים/ות ליי 65%

 

 גירלס4מענה לפניות באתר 

גירלס. 4גירלס משתפים פעולה במדורי הייעוץ באתר 4מזה שמונה שנים "דלת פתוחה" ואתר 

 יועצות "דלת פתוחה" מייעצות במדור "אהבה טישו" העוסק בזוגיות ואהבה ובמדור "מיניות".

 שלחו.שאלות שנ 177שאלות מתוך  106נענו  -מדור "מיניות" 

 

 111,274כמות צפיות: 

 87,952כמות צפיות ייחודיות: 

 25,267כניסות: 

 שאלות שנשלחו. 105שאלות מתוך  64נענו  –מדור "אהבה טישו" 

 25,627כמות צפיות: 

 22,936כמות צפיות ייחודיות: 

 9,029כניסות: 
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 אפליקציה "דלת פתוחה"

" באנדרואיד. האפליקציה פותחה עלתה לאוויר אפליקציה של "דלת פתוחה 2015במאי 

בשיתוף המחלקה להנדסה תעשיה וניהול באוניברסיטת בן גוריון. באפליקציה יש שישה 

מסכים: מסך שאלון נכון / לא נכון, מסך ש"בחן את עצמך" על מערכת יחסים בריאה ועל 

שיקולים לקיום יחסי מין, מסך על מחלות מין, מסך על אמצעי מניעה, מסך עם רשימת 

 הסניפים ומסך של שאילת שאלות באתר.

 

 

 נתוני אפליקציה

 18 – 16המשתמשות העיקריות בכל הקטגוריות של האפליקציה הן נערות בנות  ✓

 . 21ומעל גיל 

 .42%באפליקציה לעומת נערים המהווים  יםמהמשתמש 58%נערות מהוות  ✓

לאחר  נערים מהווים רוב ממשתמשי האפליקציה, אולם 14 – 12בקבוצת הגילאים  ✓

 , רוב המשתמשות הן נערות.14גיל 
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 מרכז הכשרה וקהילה

 

מרכז קשרי קהילה פועל בתוך הקהילה הרחבה ועורך סדנאות, הרצאות וימי עיון, במטרה 

להפוך את החינוך והשיח על מיניות בריאה ואחראית כחלק אינטגראלי מהשיח החינוכי 

ות הטיפוליים והחינוכיים בחברה בישראל. בשנים האחרונות גוברת תשומת הלב במוסד

הציבורית לצורך בחינוך מיני יעיל ובכישורי חיים. מערך הכשרה וקהילה, שם לו למטרה 

להיות רלוונטי ומסייע לכול אחד ואחת החיים בחברה הישראלית, על גווניה, אמונותיה 

 .וערכיה

 

 לילדים/ות, מתבגרים/ות ובוגרים/ות העצמה תכניות מפעילה ה""דלת פתוח רבות שנים מזה

 ועוד(. תכניות בסיכון מתבגרים/ות עולים, (שונות מוחלשות מאוכלוסיות בכלל ולקבוצות

 הייעוץ מרשת מרכזי והעדכני המותאם הידע את שואבות החינוכיות ההכשרה והתוכניות

 .וייעוץ לתמיכה ם/ות רביםפונים בני נוער וצעירי , שאליה"הפתוחה דלת"שלנו 

 

חינוך יעיל ואפקטיבי למתבגרים, הנותן כישורי חיים איכותיים ומעצימים  נעשה בשילוב של 

מתן ידע אמין, הקניית כלים להתנהגות בריאה ועבודה על ערכים ומוסר האישי. השפעתו 

 החינוכי.זמנית: תלמידים/ות, הורים, צוות -מרבית כאשר הוא מתקיים בשלושה מישורים בו

 

מתן מידע אמין, עדכני ובריא שבעזרתו יוכלו לבנות עמוד שדרה ערכי  לתלמידים ולתלמידות:

 ומוסרי. בנוסף, מתן כלים לתקשורת חברתית וזוגית ולהתנהגות בריאה.

 

מידע על עולמו של הילד/ה המתבגר/ת, משמעות החינוך המיני וקבלת כלים  להורים:

 לתקשורת איכותית ותומכת.

 

איך להיות "שאיל" עבור התלמידים, כיצד לזהות מצבי סיכון, כיצד ליזום  וות החינוכי:לצ

 שיחות עם המתבגר/ת, איך לזהות מצוקה.  

 

מנחות ומנחים. כולן/ם בוגרות/ים של  63במערך ההכשרות וקשרי קהילה מועסקות/ים 

, העובדות בכול תוכנית ההכשרה: "חינוך למיניות". המנחות/ים הינם עובדות/ים חופשיים

 רחבי הארץ ועם כול הגילאים.
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 2015סיכום הפעילות בשנת 

 

 חיילות "איתן"

ומחווה  80מחנה  -קליבלנד והתקיים בשני בסיסים צבאיים פדרצייתהפרויקט נערך בשיתוף 

אלון. מטרת הפרויקט להגיע לחיילות הבאות מסביבה מסכנת כדי להעצימן ולתת בידיהן 

מיטיבות והתנהגות מינית אחראית ושקולה. הפרויקט מתקיים משנת  כלים לקבלת החלטות

השתתפו בתכנית  2015חיילות את הפרויקט בהצלחה. בשנת  11,000ועד כה סיימו  2005

 טירוניות. 1,600

 

 צעירות לפני גיוס –פרויקט צל"ש 

 הפרויקט נערך בשיתוף משרד הרווחה והוא מיועד לנערות העומדות לפני שירות לאומי

הנמצאות במצבי סיכון. רובן מגיעות מסביבה משפחתית וחברתית חלשה, חלקן לא סיימו 

 לימודי תיכון.

נערות אלה מאותרות על ידי משרד הרווחה ועמותות הפועלות עם המשרד בשיתופי פעולה. 

חודשים, על מנת לאפשר את גיוסן לצבא. במהלך  9הנערות עוברות הכשרה והכנה של 

 קהילה מקיים סדנאות לנערות. תקופת זו מערך ה

מהישובים הבאים: אשדוד, בת ים, תל אביב,  נערות צל"ש 221השתתפו בפרויקט  2015 -ב

 חיפה, טירת כרמל, ירושלים, כפר סבא, נתניה, עפולה, פתח תקווה, צפת, קריית חיים, רמלה.

 

 מועדוניות בית חם

 על ידי צוות המועדונית. מועדוניות לנערות בסיכון בהן נערכות סדנאות הנבחרות 

נערות מהישובים הבאים: אור יהודה, אור עקיבא, אשדוד, ב"ש, בני  283בפרויקט השתתפו 

ברק, בת ים, הוד השרון, הרצליה, ירושלים, פלמחים, פתח תקוה, קריית מלאכי, חיפה, טירת 

 הכרמל, יוקנעם, תל אביב.

 

 חברה ערבית

-בתי ספר ובמועדוניות נוער בחברה הערבית. בבפרויקט הועברו סדנאות למתבגרים/ות ב

מתנס נווה יוסף,  -מהישובים הבאים: בסמת טבעון, חיפה נערים/ות 136השתתפו  2015

 מועדון לנוער ערבי, עכו, דליית אל כרמל. -חיפה
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 "גשר לחברה הישראלית הוותיקה"  -נערות  מהקהילה האתיופית 

ותהליכיות במועדוניות של נערות בנות הקהילה סדנאות ארוכות  4התקיימו  2015במהלך 

נערות מהישובים קריית חיים, באר  74האתיופית. סה"כ השתתפו בסדנאות "גשר לקשר" 

 שבע, נתיבות, נתניה.

 

 פעילות בבתי ספר

בשנת הלימודים תשע"ה גדלה מאד תחושת הצורך מצד המוסדות החינוכיים לדבר על צפיית 

עותיה על השיח בין המינים והתנהגויות מיניות פוגעניות. המתבגרים בפורנוגרפיה והשפ

 בהתאם לכך ניבנה מערך לעבודה של המנחות/ים עם התלמידים/ות, בהתאמה גילאית.

 

 סיכום הפעילות בבתי ספר

 תלמידים/ות 540בתי ספר, בהם השתתפו  10בתי ספר יסודיים: 

 ןת/תלמידים 13,350בתי ספר, בהם השתתפו  64חטיבות ביניים: 

 תלמידים/ות 6,030בתי ספר, בהם השתתפו 36בתי ספר תיכוניים: 

 

 סיכום הפעילות להורים

 הורים 450סדנאות/הרצאות להורים, בהם השתתפו  18התקיימו 

 

 פעילות במוסדות חינוך בלתי פורמאליים ומוסדות רווחה:

ים, פנימיות(: לשכות רווחה )מועדוני נערות, מועדוני נוער בסיכון, נוער עולה, בתים חמ •

 משתתפות/משתתפים.  493

 לבני נוער. –מתנ"סים  •

 מתמודדי נפש ובעלי מוגבלויות פיזיות.  –צרכים מיוחדים  •

 

סה"כ משתתפות/ים בסדנאות 

במוסדות חינוך בלתי 

 :פורמאליים ומוסדות רווחה

 מתבגרות/ים. 1,700

 

סה"כ השתתפו בסדנאות 

 23,670 2015ובהרצאות לשנת 

 ת והורים. נערים, נערו
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 מרכז הכשרת א/נשי מקצוע

 

מרכז ההכשרה מכשיר א/נשי מקצוע מתחומי דעת שונים כמנחי/ות קבוצות במיניות האדם. 

התכניות המוצעות הן רב תחומית המקיפות את נושא המיניות על היבטיו השונים. מטרתן 

ים בתחום של להקנות כשרות ומסוגלות אישית להנחות קבוצות של ילדים, מתבגרים ומבוגר

מיניות יום יומית, חיובית ומיטיבה. חינוך למיניות בריאה ואחראית הוא תהליך מתמשך 

ומתפתח לאורך החיים המחייב התייחסות מותאמת, ולכן מרכז קשרי קהילה מכשיר את 

המנחות והמנחים שלו להיות מקור של ידע, איתור ומתן מענים וכלים הולמים להתמודדות 

 ות והתנהגות מינית בריאה. בסוגיות של מיני

 

 למיניות" מחנך/תתכנית הסמכה מקיפה ללימודי תעודה "

שעות המוכרת לגמול  275הנחיית קבוצות במיניות האדם לא/נשי מקצוע. תכנית בת 

השתלמות ומקנה תעודת הסמכה כמחנך/ת למיניות האדם. התכנית התקיימה בתל אביב 

 משתתפים/ות. 48ובחיפה, והשתתפו בה 

 נית הסמכה "מחנך למיניות" לנשות מקצוע דתיותתכ

התקיימה בתל אביב. תכני התוכנית הותאמו לעבודה עם מתבגרים/ות בחברה הדתית 

 משתתפות. 14לאומית, בה השתתפו 

 הכשרה של צוותים חינוכיים מרשת עתיד 

 שעות לימוד, המקנה הכשרה להנחיית קבוצות מתבגרים במוסדות החינוכיים 48תכנית בת 

 משתתפים/ות. 17בהם המשתתפות/ים עובדים, בה השתתפו 

 השתלמות לעובדי/ות נוער וצעירים/ות ממחוז תל אביב במשרד הרווחה

 20בנושא "היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של המיניות בגיל הנעורים", בו השתתפו 

 משתתפים/ות.

 קורסים והשתלמויות לקבוצות שונות באוכלוסייה

קורסים לא/נשי מקצוע מקהילות של עולים חדשים )ברה"מ לשעבר  מדי שנה מתקיימים

מקצועיים, ועוד, תוך  –ומאתיופיה(, מדריכי/ות נוער, עובדי/ות פנימיות, עובדים/ות סמי 

 משתתפים/ות. 94התאמה לקהל היעד ולצרכיו. סה"כ השתתפו בהכשרות אלו 

 הכשרה לצוותי הוראה בבתי ספר

 א/נשי צוות. 230בתי ספר, בהם השתתפו  21 –ה ב התקיימה הכשרה לצוותי הורא
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 א/נשי מקצוע 423סה"כ השתתפו בהכשרות והשתלמויות 
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 תורמים ושותפים

 "דלת פתוחה" רוצה להודות לתורמים, לתומכים ולשותפים המלווים את פעילותה:

 

 

 קרנות:

 קרן ארקין

 נטע -קרן בוקסנבאום

The Beverly foundation 

The Jacob and Hilda Blaustein 

Foundation 

The Jewish federation of Cleveland 

Fidelio HFN 

Kennedy Trust 

N.I.F 

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc 

Posner Wallace Foundation 

The United Israel Appeal of Canada,  

Inc. 

The Silver family foundation 

 

 משרדי ממשלה:

 הבריאות משרד

 משרד הרווחה

 

 רשויות מקומיות:

 עיריית באר שבע

 עיריית חיפה

 עיריית תל אביב

 

 אוניברסיטאות ומכללות:

  אוניברסיטת בן גוריון

 המכללה למנהל

 

 

 

 חברות, תורמים ושותפים:

 

 ישראלארומה 

 בע"מ רן פדרמןבנייני 

 ג'וינט ישראל

 סופר פארם

 4GIRLפורגירלס 

 קבוצת כלל

 סי אריאלקבוצת נכ

 דודו אוטמזגיןקונדיטורית 

 קונדיטורית שמו

 קרביץ

 ראש אחד

 ישראל רבלון

 רמי לוי שיווק השקמה

  מרכז רפואי שיקומירעות 

 פרנג'ליקורשת 

 ר יזהתכנית 

 תרימה


