אור שלום
2 0 2 0
דו”ח סוף שנה

חברים יקרים
השנה האחרונה הייתה בין השנים המאתגרות ביותר לאנושות כולה .כשהתחלנו להבין את גודל
ההשפעה של מגפה בקנה מידה עולמי על חיי היומיום של כולנו ,רמת הדריכות והדאגה באור
שלום עלתה בנוגע ליכולת שלנו להמשיך לתת את המענה הטיפולי המיטבי לילדים ולצעירים
שבהשגחתנו .לכן ,מיד עם פרוץ המגפה ,קיימנו תהליך מעמיק לבדיקת המצב בשטח ,ובמהירות
רבה ביצענו את ההתאמות הנדרשות בכל המסגרות כדי לעמוד בהנחיות משרדי הבריאות
והרווחה ולאפשר לילדי אור שלום להמשיך להתפתח  ,ללמוד ולצלוח את התקופה הזו בביטחון ,
בריאות ורווחה .אנו גאים לדווח שהצלחנו לעמוד במשימה המאתגרת הזאת בזכות הירתמות
יוצאת דופן ,יצירתיות מרשימה וגמישות של כל הנוגעים בדבר  -חברי הועד המנהל ,ההנהלה,
הצוותים המקצועיים ,הורי הבית ומשפחות האומנה ,המדריכים ובנות השירות הלאומי – כולם
נרתמו במסירות ומחויבות עצומות ובאהבה רבה לילדים ולצעירים שלנו.
בדוח המוצג לפניכם ,תוכלו לראות את מקצת ההצלחות ואבני הדרך של שנת  2020באור שלום.
אנו שמחים לעדכן שעל אף התקופה המאתגרת ,הצלחנו להקים חוג ידידים בינלאומי שמטרתו
לסייע לנו לרתום עוד שותפים לדרך .נוסף על כך ,בפעם הראשונה מזה  40שנות פעילות ,יצאנו
בקמפיין תקשורתי רחב היקף בארץ ובעולם ,על מנת לחשוף את העשייה של הארגון ולהעלות
את המודעות לתחום ההוצאה החוץ-ביתית בישראל.
בשמם של ילדי אור שלום ,הצוותים ,ההנהלה והוועד המנהל ,אנו מבקשים להודות לכם על
תמיכתכם המתמשכת בנו .הצלחתנו הייתה אפשרית רק בזכות העזרה והתמיכה שקיבלנו
מכם!

בהערכה רבה,

ענת רמתי שעשוע ,יו"ר הועד המנהל
גורדון האקר ,יו"ר חוג הידידים הבינלאומי
טלי חלף ,מנכ"לית
נעמי ליברמן ,סמנכ"לית קשרי חוץ

32

 :2020סקירה שנתית
בזכות העזרה הגדולה שקיבלנו מידידים ומשותפים לדרך המשכנו להפעיל את חמש
תוכניות הדגל של אור שלום:

5 4 3 2 1
אומנה במרכז של אור שלום

ליווי ותמיכה למשפחות האומנה ללא הבדלי דת ומוצא

800

ילדים

ב 600-משפחות אומנה
קיבלו טיפול ותמיכה.

210

ילדים

בעלי צרכים מיוחדים
קיבלו תמיכה מוגברת.

4

מרכזי אומנה

העניקו שירותי טיפול וייעוץ
מתמשכים
לילדי ומשפחות האומנה.

5 4 3 23 1
אומנות החירום של אור שלום לתינוקות ופעוטות

מסגרות טיפוליות קצרות טווח בעיתות חירום לפעוטות שננטשו ו/או עברו
התעללות והזנחה

6

משפחות
אומנת חירום

מעניקות טיפול ,חום
ואהבה .24/7

38

תינוקות ופעוטות
קיבלו מענה בחירום.

27

תינוקות ופעוטות

הועברו למשפחות אומנה
חמות ואוהבות.
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5 4 3 2 1
 21המעונות המשפחתיים של אור שלום בקהילה
 215ילדים גדלים במעונות במודל משפחתי ברחבי הארץ.

40%

מהילדים
הם אחים.

30%

70%

ו70% -

הוצאו מביתם באמצעות
צו בית משפט ,בעקבות
חוסר תפקוד הורי.

בנים

בנות.

מהילדים

5 4 3 2 1
מחנה אור

מעניק קורת גג בטוחה ופעילויות העשרה והנאה לילדים שאין להם לאן לצאת
בזמן החופשות.

4

פעמים בשנה

מחנה אור פועל
בסוכות ,בחנוכה ,בפסח
ובחופשת הקיץ.
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215

ילדים
שהו בשנת 2020
במחנה אור

גידול של  258%מ,2019-
בעקבות הנחיות הסגר
של משרד הבריאות.

100%

מהפעילות
במחנה אור

בוצעה במלואה על פי
הנחיות משרד הבריאות.

5 4 3 2 1
"בוגרים לחיים" – תוכנית הליווי של אור שלום לצעירים בוגרי הארגון
תוכנית הבוגרים של אור שלום מלווה ותומכת בכ 300-צעירים בגילאי 27-18
בוגרי מסגרות האומנה והמעונות המשפחתיים שלנו
עד להשתלבותם המיטבית בחברה הישראלית ממקום של עוצמה וכוח.

98%

90%

מהבוגרים

מהבוגרים המתאימים

התגייסו לצה"ל או לשירות לאומי.

סיימו שירות צבאי/לאומי מלא.
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26

בוגרים

לומדים במוסדות
להשכלה גבוהה.

בוגרים

הצטרפו לתוכנית החדשה שלנו
להכשרה לתעסוקה ולהתנהלות כלכלית נבונה.

קראו עוד!

הכירו את דנה ,בוגרת מעון משפחתי של אור שלום,
שעובדת כיום כמדריכה במעון שבו גדלה
www.youtube.com/watch?v=d3Nj9xSvpVg
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הקורונה :מה שלא מחסל – מחשל!
בשנה האחרונה ,תוך כדי התמודדות עם סגרים ,בידודים ושאר הגבלות שהושתו בעקבות הנגיף ,למדנו
שהארגון חזק יציב ,ובעיקר מסוגל לגמישות מחשבתית ומעשית ,הרבה מעבר למה שדמיינו .במהלך
השנה הזאת ,הצוות והילדים נכנסו ויצאו מסגרים ומבידודים חוזרים ונשנים ,וחלקם אף נמצאו חיוביים
לנגיף ,וכך נדרשנו לייצר עבור הילדים שלנו פתרונות טיפוליים פיזיים ונפשיים  24/7באינטנסיביות
מוגברת יותר מאי פעם .זאת ועוד  -ברמה הארצית ,ניכר היה שהקורונה גובה מחיר יקר מאוד ,והרבה
משפחות נקלעו למשברים שהפכו לשברים של ממש .עובדה זו היתרגמה לעלייה של (!!!) 300%
במספר הילדים שהופנו לאור שלום על ידי שירותי הרווחה ,ועל אף הזמנים המאתגרים הללו ,הצלחנו
לתת לכולם בית חם וקורת גג בטוחה!
אנו גאים לשתף שבמשך כל התקופה הזאת ,בזכות מסירות עצומה ואהבה גדולה של הצוותים
הטיפוליים ,של הורי האומנה והורי הבית ושל המדריכים ובנות השירות הלאומי – לא רק שלא החסרנו
דבר מהילדים למרות האתגר העצום ,אלא אף תגברנו את מצבת כוח האדם באופן משמעותי ,והענקנו
תמיכה כוללנית )טיפולית-רגשית ,חינוכית וחומרית( גדולה ,רציפה ומותאמת ,הרבה מעבר לימים
כתיקונם.

אור שלום – מענים מיידיים

גויסו מעל
 1.6מיליון ₪

פתחנו קו חם

לייעוץ מיידי לבוגרי אור שלום.

לעשייה מצילת החיים של
אור שלום הצטרפו אלינו השנה.

באמצעות קמפיינים
דיגיטליים.

בוצע תהליך למידה
מעמיק בסיוע יועץ חיצוני

לצורך הערכת התפקוד ושיפורו,
והתאמת מענים והפקת לקחים,
גם כהכנה למשברים
בלתי צפויים בעתיד.

180מחשבים ניידים

חולקו כדי לתגבר את יכולת
הלמידה מרחוק.
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מעל  1,000תורמים
ושותפים חדשים

חולקו מאות
סלי מזון ,ארוחות חמות
ושוברי רכישה
למעונות המשפחתיים
ולבוגרים שלנו
במהלך הסגרים.

התאמנו את הטיפולים,
הסדנאות ,ימי העיון
וההכשרות

לפלטפורמה דיגיטלית
עבור הילדים ,הבוגרים והצוותים.

הוענקו מענקי
תמיכה מיוחדים

לצעירים ומשפחות אומנה
שנקלעו למצוקה כלכלית.

תגברנו צוותים,
הוספנו שעות חונכות
לילדי האומנה

ושעות סיוע לימודי
לילדי המעונות.

העלאת מודעות ובניית שותפויות
במהלך שנת  ,2020הוקם חוג הידידים הבינלאומי של אור
שלום ,בהובלתו של מר גורדון האקר ,על מנת לוודא
המשך צמיחה והתפתחות של הארגון .חוג הידידים
מורכב מהשותפים ומהתורמים הוותיקים ביותר שלנו
מחו"ל ,והם לקחו על עצמם שתי משימות חשובות :האחת  -רתימת ידידים חדשים לאור שלום ,והשנייה
 פיתוח שותפויות בינלאומיות עם ארגונים מהעולם העוסקים בתחום ילדים בסיכון ,על מנת לחלוק אתהידע והמקצועיות המצטברים ולמנף אותם למענים טובים יותר .חברי חוג הידידים הבינלאומי
משמשים עבורנו כשגרירים המשתפים את הסיפור של אור שלום ושל השפעתו בעולם.
בשנת  ,2020השיק אור שלום קמפיין תקשורתי רחב היקף לשיווק ומיתוג ,שבוצע יחד עם שותפים
מהארץ ומהעולם ,על מנת להעלות את המודעות לארגון ולצורך הגובר במשפחות אומנה .הקמפיין
כלל הופעות בטלוויזיה של אנשי המקצוע וכן של הורי בית ואומנה ,וכן גם ראיונות שונים לעיתונות
הכתובה ובמדיה החברתית .במקביל למאמצי יחסי הציבור שלנו ,בוצעו מספר מבצעים של גיוס
המונים ,גם בארץ וגם בחו"ל ,שהניבו מעל  1.6מיליון  ₪עבור ילדי אור שלום.

קראו עוד!

נעמי ליברמן ,סמנכ”לית קשרי חוץ באור שלום,
מדברת עם אם אומנת של אור שלום:
h ps://www.youtube.com/watch?v=CKqs6ZyGvqU

ההצלחה שלנו בשנת  2020הייתה אפשרית רק בזכות התמיכה העצומה
שקיבלנו מחברים ומשותפים כמוכם!
בקרו באתר הבית של אור שלום כדי ללמוד עודwww.orr-shalom.org.il :
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אור שלום בתקשורת
ברכת הנשיא ,מר ראובן ריבלין לאור שלום

ראיון עם מיכל מנגיסטו בוגרת אור שלום ונעמי ליברמן סמנכלית
בתכנית גלית ואילנית )קשת (12

ראיון עם מיכל בוימן שהייתה בעבר אם אומנת חירום ואם בית יחד עם
נעמי ליברמן סמנכלית בתכנית הבוקר של פאולה וליאון )קשת (12

אור שלום בתקשורת
כתבה ב  YNETובידיעות אחרונות עם בוגרי אור שלום
ורבקה מנדל ,אם אומנה לשעבר

ראיון ב  YNETעם דנה ג'רבי ,בוגרת אור שלום

ח"כ איציק שמולי במסר למען ילדי אור שלום

אור שלום בתקשורת
ראיון עם אבנר סטפק ,מתנדב באור שלום ושותף לעשייה

ראיון עם ליאורה בוגרת אור שלום בYNET-

יוחנן צפריר רוז ,בוגר אומנה מתראיין יחד עם
טלי חלף מנכ"לית הארגון שליוותה אותו לאורך השנים כמנחת האומנה שלו

אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון הוקם ב ,1980-והוא הארגון הגדול והוותיק ביותר בארץ
בתחום ההוצאה החוץ-ביתית .נכון להיום ,הארגון מטפל בכ 1,400-ילדים ,נוער וצעירים בסיכון ,מגיל
לידה ועד גיל  ,27במגוון תוכניות ומסגרות המעניקות טיפול מותאם בכל רגע נתון .אור שלום שם לו
למטרה להעניק לילדים ונוער ולצעירים שלנו שהוצאו מבתיהם בעקבות הזנחה והתעללות ,את כל
אשר נמנע מהם :הגנה מידית ,מזור לגוף ומרפא לנפש ,יד מחבקת ,משפחה עוטפת ,וכל מה שילד זקוק
לו לצורך התפתחות תקינה ולמימוש הפוטנציאל שלו ,כדי לתת לילדים סיכוי אמיתי להווה ולעתיד
טובים יותר.

