
בחצר
האחורית

ויץספירכרמיתיצאההאחרונהבשנה

הקרןתומכתשבהםהפרויקטיםבעקבות

לנוערבמקלטיםהארץ:ברחבילידידות
התעסוקהבמרכזימוכות,ולנשיםבסיכון

אינןשהרשויותהחשוכותהפינותובשאר

ממהבהרבהרבותוהןאליהןמגיעות

להודותמוכניםשאנחנו

שאיןנסאחד,מצד2016שראל

חצראחר,מצדבהיסטוריה.לושני

גדלהוגדלה.שהולכתאחורית

להפניםאלאברירהשאיןכףכדיעד
מגרששהיאהמרכזית,בחצרשמדובר

האחוריתבחצרהזה,המסעאלחיינו.

״מעריב״עיתוןיצאנו,ישראל,של

שנה.חצילפנילידידות,הקרןבשיתוף

הפועלותהנפשותאתלהכירהמטרה:
הפרויקטיםשמאחוריהאנשיםואת

מתוכןשנה,33זההקרןתומכתשבהם

בארץ.שנה15

לקרןהמגיעותהתרומותשלמקורן

הכסף,אוונגליסטי.נוצריבכיסלידידות

לשלושהמוקדשבשנה,דולרמיליון160כ־

עלייההואהראשוןעיקריים.תחומים
לראשונההגיעו2014בנובמברוקליטה:

2015בשנתעולים.400עםטיסותשתי

הנחושהאבלהצעירההעלייהמחלקת

002,2ארצההביאההקרןשלוהדינמית

הוא2016לשנתכשהיעדנוספים,עולים

מדינות11מ־עוליםוהבאתהמספרהכפלת

הלטינית.אמריקהועדמאוקראינהשונות,
בראשהעומדשלהעלייהפילוסופיית

הקליטה.באיכותתלוישעידודההואהקרן,
ארצה,למגיעיםוסיוערכהבנחיתהלעזוריש

טוב.כייראהזאת,לעשותששוקלשמיכדי

אלאהעלייה,אתרקמממנתאינההקרן

וכלכליחברתיסיועשלמעטפתמעניקה
ארצה.איתההמגיעעולהלכל

לידידותהקרןמסייעתשבוהשניהתחום
העורףביטחוןוהשלישיועוני,רווחההוא

מוטתתחתהענקיתהאופרציהחירום.בשעת

הכלבסךמונהלידידותהקרןשלהכנפיים

ובישראל.בוושינגטוןבשיקגו,־איש150
זהרבה.ברצינותשקלכללוקחים״אנחנו

המסעבראשיתליאמרבעינינו״,קדושכסף

אקשטיין.יחיאלהרבהקרן,נשיא

החלשותהחוליות

המסעבמהלךלראותנוכחנומאודמהר

אםכיגיאוגרפי,ענייןאינהשפריפריה

שנהגנוכמוהישראליים,השולייםחברתי.

ויותריותרומתרחבים.הולכיםבעבר,לכנותם

שלישירהנגזרתלשקופותהופכתקבוצות

ונרמםתקיימתאינהשכמעטרווחהמדיניות

שללשיטתםיותר,בהוליםדבריםתחת
הזה,הוואקוםתוךאלההחלטות.מקבלי

נכנסתהקדחתנית,המציאותשמייצרת

מרכזיתשחקניתהמשמשתלידידות,הקרן

בצמודופועלתהמקומיותהרשויותבתפקוד

בישראל.הסוציאלייםלעובדים
הידידות״״קופותנולדולמשל,כך,

באשכולרשויות205ל־כיוםהניתנות
האחרונותובשנתייםומטה,סוציו־אקונומי

חזקותבעריםהרציונל:באשכולותגם

ביןהלימהבהכרחאיןאךעוני,כיסיישנם

הסיועאיכותלביןרשותשלהכלכלימצבה

החרשותברשויותהעניים.לתושביהשניתן

מ.אחיפה,גן,רמתכמועריםנמצאות

״קופותבאמצעותתורמתהקרןועוד.גזר

באופןבשנהשקלמיליון30כ־הידידות״

שונות,למטרותהמוטביםעבוראנונימי

שיודעיםציבוריגוףאועמותהאיןשכמעט

דרךמזון,מקנייתהצורך:בשעתלספק

בשכרסיועומשקפיים,שמיעהמכשירי

מטרנהקנייתועדחשמל,חובותאודירה

מגיעותהקרןפעילויותשארלתינוקות.

עתק,סכומימעמידה.שהיאנוסףמתקציב

כאמור.

התקרבנוואט־אטבצפוןפתחנומסענואת

לילדידרומה,הגחנולבין,ביןלירושלים.
רכיבהדרךהלומדיםהבדואית,הפזורה

פנאי,תרבותמהיאופנייםעלתחרותית

פגשנוהמגזר.שלמהיומיוםכלילהנעדרת

במרכזימוכות,לנשיםבמקלטיםנשים

מהמגזרלאלמנותייחודיובמרכזתעסוקה

המתמודדיםקרבהלםנפגעיהכרנוהערבי.

״הספינהבתוכניתשיט,באמצעותהקושיעם

לבניהתוודענוים.בלבשנולדהשטה״,
בימיןקדם־צבאיתבמכינההאתיופיתהעדה

לעוליםכלכליים,קשייםעםלחייליםאורד,
מאודםבכלהרוציםלנוצריםחדשים,

הקרן.בתוכניותשם,כולםלצה״ל.להתגייס

עשןגלאיהתקנתבמבצעביקרנולבין,בין

יכולת.מעוטותמשפחותבבתי

העמותותחלשות.חוליותהרבהכךכל

ממשרדיאחדוכלרביםגופיםהשונות,

אומר:הרווחהמשרדובראשםהממשלה

היכולתאבליכולתי״,כפיעושה״אני
יותר.עודוהתקציבמוגבלת,

החורףאתלחמם

לדור״דורעמותתשלהתעסוקהבמרכז

חרוצים.אנשים30כ־פגשנועפולה״

בןביותרהמבוגר70בןשבהםהצעיר

עידודלזריקתוזוכיםעובדיםכולם84

שחותםייחודיתעסוקהבפיילוטומרץ

בתוצאותלהציץדיהשלישית.שנתואת

ותיקים,לאזרחיםלמשרדשהוגשמחקר

בניבכללותה:התמונהאתלהביןכדי

אוכלוסייההםבישראלהשלישיהגיל
ביטוחמקצבאותחיים%56מוחלשת

מבין%56העוני.קועלרביםלאומי,

בני%46ו־ומעלה50בגיליםהמבוגרים

אבלולעבוד,להמשיךרוציםומעלה60
להםמספקהזההמרכזעובדים.%31רק

אקוטי.אךחלקימענה

שמונהשבקרייתזהבעיןבשכונת

שלקטנטנותבדירותקשישים80חיים

השכונה,דיירישללטובתםעמידר.

לידידותוהקרןחב״דביתאנשיהקימו
מוגשותשבוהידידות״,״ביתמועדוןאת

וצהרייםבוקרארוחותלקשישים

המזוןחברתית.פעילותומתקיימת

המועדוניתבאיוליתרלקשישיםשניתן

בחורף,לתרופות.כסףלהםמפנה

מוללהתכרבלנהנהישראלשעםבזמן

פיעלכךמחבריהם,חמישיתהטלוויזיה,

עלמוותריםלידידות,הקרןשערכהסקר
בשלחמהמקלחתעלאוביתםחימום
כלכלי.קושי
הסיועמבצעלדרךיצאהזההרקעעל

שבמסגרתובידידות״,״מחממיםהשנתי

אלף25ל־חימוםמענקיהקרןהעניקה

המתקיימיםנזקקיםסיעודייםקשישים

הכנסההשלמתבתוספתזקנהמקצבת

בהיקףהארץברחבייישובים100ב־

שקל.מיליון57.8כ־שלכולל

בישראלהשואהניצולישלמצבםעל
מהם40יום,בכלמילים.להכבירמיותר

העולםמןנפרדמהםגדולחלקמתים.
עלועדותובבדידות.מחפירבעוני

כולםהמדינה,מבקרשלדוחותועדות,
להימשך.יכוללאזהכךדעים:תמימי

עדבכלל.אםהרבה,לאעוזר?זהכמה

השונות,הוועדותשלמסקנותיהןליישום

הקרןשלהשואהלניצוליהידידותמוקד

המציאותאלמבטמיישירלידידות

כבוד:שללקיוםההכרחיאתלהםומספק

לייעוץטלפונימוקדכמושירותיםלצד
2016שנתסוףעדועוד,7/42רפואי
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יותרבנינזקקיםניצולים10,000יחוברו

הקרןשמתקינההמצוקהללחצןמ־08
ניצוליםל־000,6יצטרפוובכךבבתיהם,

השירות.אתהמקבלים

הבריאותמחיר

לאהמצבהבריאותשירותיבחזיתגם

אתלדוגמהניקחהמעטה.בלשוןפשוט,

קיימתהבריאות,משרדפיעלהבא:הנתון
המטופליםבמספרכ־%57שלעלייה

100%שלועלייהלדיאליזהשנזקקים

דוחכליות.ממחלתהתמותהבשיעור

עלהתריע2013בשנתהמדינהמבקר
בדרוםהרפואהבשירותיחמוריםפערים

המתבטאיםהמרכז,לעומתובצפונההארץ

בכוחאשפוז,במיטותבמחסורהיתרבין

לבדיקות,ארוכהובהמתנהובתשתיותאדם
לחודשים.להגיעשעלולה

האלוהקשיםהנתוניםמשמעותמה

היעדרבדיאליזה?המטופליםעבור

במרינהרביםבמקומותמתאימיםמכונים

רבים,עבור"פריפריה"בתורשמוגדרים

ששורדיםאלופחות.לאמוותדיןגזרהוא

מרחקיםלנסוענאלציםהפריפריה,באזורי
כלרקעעלטיפול.לקבלכדיארוכים

"רכביוםמדילדרךיוצאהללו,הנתונים

בדרכולידידות,הקרןתרומתהידידות",

בעפולה.החוליםלבית
בחודשהרימות?בדיקותעםומה

סגןאזליצמן,יעקבבישר2015אוגוסט
תהליךשללדרךצאתועלהבריאות,שר

mriבסורקיצטיידחוליםביתכלשבסופו

במשךלהפעלתוהדרושהצוותאתויגייס
תוריאתלצמצםבמטרהזאתכלשעות.24

^mriלכלימיםשלושהשללהמתנה
היותר.

הארץ.צפוןבכלMRIמכשירהיה״לא

סיפרבחיפה",היוהיחידיםהמכשירים

המרכזמנהלאון,ארזד״רל״מעריב"

מכוןזאת,"לצדפורייה,פדה,הרפואי
שהייתהmriניידתהחזיקמארמור

שלושה־הצפוןמרחבבכלמסתובבת

ארבעה

$TS1$שלושהארבעה$TS1$

$DN2$שלושהארבעה$DN2$חולים.בביתחודשבכלימים

שתיהיוmri^שנזקקהצפוןלתושב

למרכזאולחיפהלנסועהאחת,אפשרויות:

הניידת,נמצאתהיכןלבררוהשנייה,הארץ,

מבוטחהואשבההחוליםשקופתבתקווה

שבפריפריהלזכורצריךאיתה.עובדתאכן

חזקהפחותבאוכלוסייהמראשמדובר
אמצעימשוללתמהמקריםובחלקכלכלית,

צריךלחיפהמקצריןלהגיעכדיתחבורה.

לנסועיכולאחדכללאאוטובוסים.ארבעה
פיזיתיכוללא70בןאדםבאוטובוס.

היההואכסף,לוהיהאםזה.אתלעשות

עושהלאהואאזלו,איןאבלמונית,לוקח

זמניזאת,מלבדהתוצאה.זוהבדיקה.את

והחלטותארוכים,חודשיםהיוההמתנה

דברבחודשים,נדחותהיולניתוחבנוגע

החיים".המסכן

שהיאשניםזהמחכה.לאמצדה,הקרן,

לאפשרכדיהחולים,לבתיציודרוכשת
היתר,ביןטיפול.בישראלאזרחלכל

בגלילMR1מכשירלרכישתתרמה

בזיובטבריה,בפורייהבנהריה,מערבי,

צדקבשעריבנתניה,בלניאדובצפת,

יפהובהללבאשקלוןבברזיליבירושלים,

כמואחרים,בריאותבמוסדותבחדרה.

הקרןתורמתורמב״ם,סורוקההחוליםבתי
טראומהחדריממוגנים,ניתוחחדרילבניית

ועוד.ממוגנים

הכלאלפניאחרונהתחנה

שלחדשדוחפורסםקצרזמןלפני

שלהילדלזכויותהעולמיהארגוןיוניצ״ף,

הכלכליים־הפעריםהממצאים:האו״ם.
חברתיים

$TS1$הכלכלייםחברתיים$TS1$
$DN2$הכלכלייםחברתיים$DN2$התחתוןבעשירוןילדיםבין
האמצעי,בעשירוןילדיםלביןבישראל

המדינות41מביןביותרהגבוהיםהם

החינוך,בתחומישנבדקוהמערביות

מכלל27.5%ועוד.הרווחההבריאות,

וילדיםעניים.מוגדריםבישראלהילדים

ענייםלחייליםהופכיםכידוע,עניים,

אתממשיכיםומשםעניים,ולמבוגרים

קשישיםלהיותמגיעיםשהםעדהמסלול
מגיעהאוגדולנסקורהכןאםאלאעניים.

להם.שהותווהמהמסלולאותםשתמשהיד
וכמהבכמהפגשנוהאלההנסיםאת

לנערה"חם"ביתהואמהםאחדמקומות.
ומיועדהקרןבתמיכתהפועלבנהריה

כיוםשונים.סיכוןבמצבי25־13לבנות

ארוחההמקבלותנערות80אליומגיעות

במטרהחייםכישוריסדנאותוגםחמה,

לאורחלחזורלהןולסייעאותןלשקם

נורמטיבי.חיים

בישראלהרווחה,משרדנתוניפיעל

מתוכםילדים,מיליוןמ־2יותרחיים

המצוייםנוערובניילדיםאלףכ־033

מגיעיםחלקםומצוקה.סיכוןבמצבי

ביןשהתגלגלואחריסגורים,למוסדות
קשות.עבירותוביצעומסגרותאינספור

שבצוקים""מצפהבמעוןפגשנונסעוד
18־13בנינעריםמטופליםשבועלי,סידני

לפניאחרונהתחנהמשפט.ביתצובתוקף
השיקום.במלאכתשיצליחלמיהכלא

גבוהותגדרותסגור,במעגלמצלמות

שלמחייהםנפרדבלתיחלקהןובדידות

הפשע.חייאתמקרובהכירושכברמי

"דניסשיטתממציאהנובר,דניסד״ר

הואשנים.כמהלפנילשםהגיעהישרדות",

להישאר.צריךשהואוהביןהנעריםאתראה

שבועמדימגיעיםמצוותומדריכיםמאז,

הלחימהאמנותאתהנעריםאתומלמדים

עלעומדיםכשהםהללו,ברגעיםהייחודית.
שידעוהגבולותחוסרהתלבושת,עםהמזרן

כבודולשליטה.לריכוזהופךחייהםכל

כבודלהורים,כבודלדגל,כבודלאלוהים,

לעצמך.וכבודלחבריםכבודלמחנכים,
בתישבעהמביןאחדהואים""מצפה

מתקיימתשהפעילותחוסים,ומעונותספר
לילדיםלסייעבמטרההקרן,בתמיכתבהם
לבוגריםלהפוךהרצףקצהעלנוערולבני

חיוביתבצורההמשתלביםנורמטיביים

נוערבניפגשנוסוזן"שלב״ביתבחברה.

הםמרהיבות.אמנותעבודותשמכינים

"נוערההגדרהאתלקבלמוכניםלאכבר

בבהירות:ניסחהה־61בתא׳בסיכון".

אבלעזרהשצריכיםנעריםבעצם"אנחנו
קשים".החייםפשוטרע,משהועשינוכילא

אכ״אנתוניפיעלהחיילים?עםומה

עני.הואחייליםחמישהמתוךאחדבצה״ל,

בדוחומסתיימיםמתחיליםאינםהסיפורים

,18בגילאוהלאומיהביטוחשלהעוני

שיוצריםלחללצה״ל.לשורותהגיוסעם

נעצריםשאינםנתפסיםהבלתיהפערים

פילנתרופייםגופיםנכנסיםהבקו״םבשערי
כךמהם,אחדהיאלידידותהקרןשונים.

עלויעמדוהקרןתוכניותיתרחבושב־6102
ועודלפרטסיועדולרמיליון5.4שלסכומים

לחייליםביתבנייתלטובתדולרמיליון
להעמידימשיכוהידידותקופותבודדים.

חייליםשלנזקקותמשפחותלאלפיסיוע

ועלחשמלמוצרירכישתידיעלולבודדים
ולמים.לחשמלחובותתשלומיידי

חדשהדרך

עומקאואמונהצבע,איןלאומללות
לאחר.אחדביןמבחינהאינההיאכיס.
46בממוצעבישראלנפתחיםיוםבכל

השירותבמשפחה.אלימותבעקבותתיקים

הרווחהבמשרדוהמשפחההפרטלרווחת

בתופעתהמטפלהמרכזיהשירותהוא

ו־989נשים2015,738בשנתהאלימות:

מקלטיםב־41והגנהטיפולקיבלוילדים
הארץ.ברחבי

משניאחדמלך",ב״בתביקרנואנחנו

חרדי.הדתילמגזרייעודייםמקלטים

"אנימטלטלים.ששמענוהסיפורים

לחירותזכאיתאניכילהביןמתחילה
יותרמאושרת.להיותלימגיעכישלי.

אחתסיפרהטרור",תחתחייתישניםמדי

במקלט.השוהות
לנשיםלסייעיהיהשאפשרכדיהעלויות,

גבוהותהסיוט,מעגלאתלפרוץולילדיהן

ועלטוביםאנשיםידיעלונתמכותמאוד
כהעדלפעילותשתרמהלידידות,הקרןידי

הכשרהלקורסילשיפוץ,דולר,אלף542

עם,ואוליקשר,בליהשוטפת.ולפעילות

כלכלימרקעילדיםראינוהאחרון,בפסח

רכישהתווילידידותמהקרןמקבליםקשה

ביתמחוסריפגשנולחג.חדשיםלבגדים

הואעוגןעבורםשמשמשהיחידישהמקום

שבירושלים.הידידות"בית"גלגל
במועדוןביקורערכנוריינהבכפר

הערביבמגזריחידפרויקטהאלמנות,

.2006משנתהקרןידיעלהנתמךבארץ

מיוחדמענהשנותןאינטימיבמרכזמדובר

משהדמהכפריםוילדיהןאלמנותלכ־09

עדייןערביותשנשיםלמדנושםוריינה.
אתניכמיעוטהןכפולה:מאפליהסובלות

בכשנינמוךהמועסקותואחוזיכנשים,והן

במועדוןהיהודי.למגזרבהשוואהשליש
האבלבעיבודלהןעוזריםהאלמנות,

לעצמאותיציאהועדראשוניתובתמיכה
בשוקושילובעסקיתיזמותדרךכלכלית,
להסתכלרקהרבה.צריךלאהעבודה.

מתחילהששםולהביןבעיניים,לילדיהן

אחרת.דרך
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