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חברים יקרים
אנו גאות להציג בפניכם את הדו"ח המסכם לשנת 2012.  

השנה, חווינו מעבר חד בין שיגרה לחירום, וזאת בעקבות מבצע "עמוד ענן" במהלכו פנו אלינו אלפי תושבים מהדרום 
ולראשונה הצטרפו למעגל האש גם תושבי גוש–דן ואזור ירושלים. המתנדבים שלנו פעלו מסביב לשעון במשך למעלה 

מחודש, וחלק ניכר מהפונים ממשיך לקבל תמיכה וסיוע נפשי מנט"ל.

הצוות הקהילתי פעל במתכונת–חירום באזור הדרום, וסייע למשפחות החיות תחת איום ביטחוני מתמשך לצד אלה 
שספגו השנה לראשונה מתקפות טילים.

למעלה משלושת אלפים ילדים בדרום צפו בהצגה "קונץ וראי הפלאים" שנוצרה במיוחד לחיזוק  משאבי ההתמודדות 
בקרב ילדים, ההצגה משולבת במערך הפעילות והתמיכה של הצוות הקהילתי, בבתי ספר בדרום. 

במחלקה הקלינית טופלו בממוצע כשלושמאות ילדים ומבוגרים, ובמרכז  התיעוד חצינו את מאה המתועדים החל 
מלוחמי תש"ח ועד לבנון השנייה.

במועדון החברתי שיקומי, פעלו קבוצות נט"ל והביטוח הלאומי במגוון חוגים לצד פעילויות חד פעמיות שכללו טיולים, 
סדנאות ומופעים. 

השנה הוצאנו את הגיליון ה–13 של עיתון "בנוגע לרגש", שהופץ בעיתונים היומיים  בכמליון עותקים. העיתון הופיע 
תחת הכותרת: טראומה נוגעת בכולם, והתמקד במעגלים שעוטפים את נפגעי הטרור והמלחמה, אשר חלקם אינם 

מוכרים על–ידי הממסד כמו סבים וסבתות, חברים וקרובי משפחה רחוקים.

קיימנו שורת אירועי התרמה לקהלים שונים ובהם: טורניר הגולף בגעש, אירוע נשים בקסטיאל בהשתתפות יעל אבקסיס  
שחקנית "חטופים" ואיריס שי רעייתו של השבוי חזי שי, ד"ר רבקה תובל–משיח והמנחה יעל דן. מופע של להקת הרוק 
תשע נשמות ברידינג 3 בהשתתפות ירמי קפלן שחתם סיבוב הופעות של הלהקה במוסדות אקדמיים בארץ מכללת 

תל–חי בצפון ועד מכללת ספיר בדרום.

במרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה, סיימנו שנה ראשונה של תוכנית מיוחדת להכשרת קציני נפגעים וקציני ערים 
בצה"ל בתחום ליווי משפחות בתהליך התמודדות עם אובדן ושכול. 

אנו מבקשות להודות לחברינו בארץ ובעולם המלווים, תומכים ותורמים לפעילותינו. 

בעזרתכם, נמשיך בעשייה הרבה במטרה לסייע ולתמוך בכל מי שזקוק לנו.

בברכה חמה ובתודה

אורלי גל
מנכ"ל

יהודית יוֵבל רקנאטי
יו“ר ומייסדת
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הקו הפתוח ג 1-800-363-363

קו הסיוע של נט"ל הינו היחיד מסוגו בארץ העומד לרשות 
נפשית  עזרה  לאומי. הקו מציע  רקע  על  נפגעי טראומה 
לילדים ולמבוגרים במגוון שפות )עברית, רוסית, ספרדית 
ואנגלית( לתקופה בלתי מוגבלת ובהתאם לצורך. מטרתו 
לספק סיוע נפשי לכל מי שחווה אירועים קשים כתוצאה 
ממלחמה, טרור או אירועים בטחוניים. הפונים לקו נענים 
על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מקיפה וממושכת ואשר 

עבודתם נעשית בהדרכת צוות מקצועי בכיר. 

סיכום שנת 2012
בחירום;  ראשונות  והתערבויות  נכנסות  בפניות  טיפול 
וליווי מתמשך של פונים; טיפול סוציאלי שיקומי  טיפול 
השונות(;  והעמותות  המדינה  למוסדות  ותיווך  )ליווי 
פרויקט ביקורי בית; הדרכה שוטפת, פרטנית וקבוצתית 
— להתמקצעות ולתחזוקת מתנדבי הקו; הערכות ותפעול 
הקו בשעת חירום: צוות, תכנים, נהלים וקשרי חוץ; סיכום 
תהליך הטיפול בקו באמצעות תיעוד סיפורי המטופלים; 
וההכשרות  הסיוע  בקו  הטלפונית  ההתערבות  הערכת 
על  המתבסס  מקצועי  מאמר  כתיבת  הקו;  ע"י  הניתנות 
מחקר והערכה בקו; כתיבת פרק בספר בנושא התערבויות 
מקצוע  אנשי  הכשרת  ושכול;  אובדן  לאחר  טלפוניות 

ומתנדבים למתן סיוע טלפוני; פיתוח חומרי עזר מקצועיים 
וחומרים  שירותים  מכירת  לחץ;  מצבי  עם  להתמודדות 
מקצועיים; איסוף חומר מקצועי בתחומי קו סיוע ובתחומי 
הטראומה והאובדן; איסוף ועיבוד נתונים ומידע; שיתוף 

פעולה עם גופים ומוסדות בקהילה.

נתונים

מענה וטיפול בפונים בשנת 2012: )11 חודש(
לשנה  ביחס   122% של  עלייה   — חדשות  פניות   4,377

שעברה
1084 פונים טופלו באופן מתמשך — עליה של 56% ביחס 

לשנה שעברה
פרופיל פונים ממבצע עמוד ענן:

פרופיל המתקשרים: 

פרויקטים מיוחדים  

במטרה   - קמפיינים   3 בתקשורת  נערכו  השנה  במהלך 
חדשים;  פונים   282 הגיעו  נוספים.  יעד  לקהלי  להגיע 
התחלת שיתוף פעולה בין לאומי - יעוץ והדרכה להקמת 
 WWP - wounded warrior ארגון   — בארה"ב  סיוע  קו 

.project

קו ילדים ונוער

הפעלה וביסוס מודל העבודה של קו הילדים והנוער; הכנה 
עם  עבודה  לצורך  מקצועיים  ועזרים  כלים  של  וכתיבה 
ילדים; השגת סטאטוס של חבר מלא בארגון הבין לאומי 
 C.H.I (CHILD HELPLINE  - ונוער  לילדים  סיוע  לקווי 

)INTERNATIONAL

פיתוח כלים וחומרים מקצועיים

חומרים מקצועיים להכשרת עו"סים ופסיכולוגים; כרטיס 
כרטיס  לחץ;  מצבי  עם  להתמודדות  לילדים  ביופידבק 

ביופידבק למבוגרים להתמודדות עם מצבי לחץ.

מנהלת היחידה: סיגל חיימוב
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היחידה הקלינית

פוסט-טראומה  בנפגעי  לטיפול  בגישה  נט"ל  הייחוד של 
הוא בכך שנט"ל מציעה    אפשרות לטיפול משולב. פוסט 
מרכיבים  הכוללת  פנים  מרובת  הפרעה  הינה  טראומה 
במשפחה(  )יחסים  אישיים  בין  )סימפטומים(,  אישיים 
וחברתיים )קשיים בעבודה ובחברה(. מכיוון שכך, הטיפול 
בנט"ל בנוי באופן מודולרי ומותאם לכל מטופל בהתאם 
גג  לצרכיו. היכולת לרכז את סך כל הטיפול תחת קורת 
מקצועית אחת משמעותית מבחינה קלינית ויעילה יותר 
לכך  גדול  יתרון  יש  הקלינית  לבחינה  המטופל.  מבחינת 
שניתן לרכז את ההתייחסות לצרכיו הנפשיים של המטופל 
שונות,  טיפוליות  מזוויות  אותו  להכיר  שמאפשר  באופן 
לתת לו מענה שהוא גם מגוון וגם אישי ולהעריך את מהלך 
הטיפול או לבצע בו שינויים בהתאם. למטופל יש יתרון 
גורם טיפולי אחד,  משמעותי בכך שהקשר שלו הוא עם 
המרכז את הטיפול בו, מציע לו מגוון התייחסויות שיכולות 
להכיל אותו ואת הקשיים שלו ושל משפחתו ואף מונע את 
של  המרכזיות  החוויות  אחת  שונים.  גורמים  בין  הפיזור 
נפגעי טראומה היא אובדן הבית הפנימי. זוהי חוויה שהיא 
גם נפשית וגם גופנית, שכן כדי לחוות שלמות והרמוניה, 
אנו צריכים לחיות בתוך גופנו ולהרגיש שהגוף והנפש יחד 
הם. הבית של נט"ל הוא מקום שבו ובאמצעותו המטופל 

יכול לחזור ולבנות את ביתו הפנימי.

סיכום שנת 2012
 נתונים על פעילות שוטפת:

 טיפלנו בממוצע ב–290 מטופלים בשבוע:
     39% טופלו בטיפול משולב, פסיכותרפיה, מועדון.

     34% טופלו ע"י מטפלי בית בבית נט"ל.
    66% טופלו ע"י מטפלי חוץ, מטפלים הפזורים ברחבי 

 הארץ.
קבוצה של פדויי שבי

הקבוצה המשיכה לפעול, זו שנתה החמישית, עד לתאריך 
יכולת  והגברת  תמיכה  ליווי,  היתה  ומטרתה   ,04/12 ה 
בשבי.  נפלו  אשר  ומילואים  סדיר  לאנשי  ההתמודדות 

הקבוצה הונחתה ע"י ניצה סיוון ואלעד טל.

טיפול בילדים

במהלך 2012 טופלו בנט"ל כ- 130 ילדים, כאשר המסה 
לציין שהילדים התקבלו  הינה מהדרום, חשוב  הקריטית 

מנהל היחידה: סער עוזיאלי

מתסמינים  כסובלים  שאובחנו  לאחר  בנט"ל  לטיפול 
שהתפתחו כתוצאה מחיים בצל קו העימות.

כוח אדם

במהלך 2012 צרפנו לשורותינו  11 מטפלים שמתוכם 5 
 מטפלים בעיקר בדרום.

כנסים – ימי עיון
התקיים יום עיון – מטפלים – ביוני 2012.

פרויקטים מיוחדים:
1. פרויקט חיילים קרביים משוחררים: טופלו 76 חיילים 

ביחידה הקלינית
מרכז התיעוד: בשנת 2012 המשכנו לערוך תיעודים לנפגעי 

טראומה על רקע לאומי.
מתועדים:  במהלך השנה נערכו עד כה 24 תיעודים מתוכם 

2 תיעוד חוץ .
עוד  יתחילו תהליך  דצמבר  סוף  עד   :  2012 סוף  עד  צפי 

3-4 מתועדים        

כנסים:      
בתחילת ינואר 2012 השתתף צוות התיעוד והמחקר של 
נט"ל. אוניברסיטה העברית בשיתוף עם בית הספר לעבודה 
סוציאלית באוניברסיטת ניויורק והמרכז הישראלי לטיפול 

בפסיכוטראומה.
מחקר:

ד"ר רבקה משיח תובל וצוות דוקטורנטים שלה מבר-אילן 
עורכים מחקר איכותני על נושאים שעולים מהתיעודים, 

תוך שיקלוט התיעודים שנעשים בנט"ל.
ממצאים  של ניתוח שאלוני מעקבממשיכים להראות מגמה 

של הקלה בסימפטומים ושביעות רצון של המתועדים.
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המועדון החברתי שיקומי

למי  המיועד  חברתי-שיקומי  מועדון  הוא  נט"ל  מועדון 
שנפגעו בעקבות אירועי טרור ומלחמה ולבני משפחותיהם. 
המועדון משמש מקום מפגש, פעילות ויצירה, ובכך נותן 
מענה לחלק מהתופעות המאפיינות נפגעי טראומה: ניתוק 
מיומנויות  אבדן  העצמי,  בדימוי  פגיעה  בדידות,  חברתי, 
החיים של  איכות  לשיפור  תורם  המועדון  וכו'.  בסיסיות 
חבריו ומשמש עבורם בית חם ותומך. במועדון מתקיימים 
הפעילויות  ומיומן.  מקצועי  צוות  מעביר  שאותם  חוגים 
שמות דגש על שיפור המיומנויות הבסיסיות לחיי היומיום 
– ריכוז, דיוק ועבודת צוות. נוסף על כך, הפעילויות נותנות 
ביטוי לדמיון, לתחושות, לאמירה הפנימית ולמצב הרוח, 
ומשמשות ערוץ להבעת כאבים ולחצים. במסגרת הפעילות 
של  אימון,  של  מיומנויות  לפתח  כדי  הגוף  את  מפעילים 
ופריקת  דחפים  ריסון  ושל  ולמידה  התבוננות  יכולת 
תהליכי  מעודדות  הפעילויות  זה,  רציונל  מתוך  מתחים. 
גופנית.  ופעילות  בין–אישית  תקשורת  הבעה,  העצמה, 
בחמישה  הנערכים  חוגים  שבעה  מתקיימים  במועדון 
בישול,  עור, תנועה,  סדנת  יצירתיות,  סדנת  פעילות:  ימי 
קרמיקה, ציור ומוזיקה. נוסף על חוגים אלה, המתקיימים 
יציאה  כגון:  נוספות  פעילויות  מתקיימות  קבוע,  באופן 
לטיולים, ביקור במוזיאונים, צפייה בהצגות תיאטרון, ציון 

חגים וימי הולדת.

סיכום שנת 2012
המשך ייצוב וחיזוק המועדון, תוך שימור הקיים בו.

מועדון נט"ל

וחיזוק  ייצוב  על  לשקוד  המשכנו   2012 העבודה  בשנת 
המועדון וזאת על רקע כתיבת תקנון המועדון והפעלתו 
בפועל )כל חבר ותיק/ חדש נדרש לחתום על התקנון ולקבל 

על עצמו את סעיפיו(. פתחנו חוג חדש - יוגה.

במועדון,  חברים   23 ישנם   2012 עבודה  שנת  לסוף  נכון 
ומתקיימים בו שישה חוגים המתפרשים על 3 ימי פעילות: 
פלדנקרייז, קרמיקה, בישול, ציור, סדנת עבודה בעור ויוגה. 
מידי  להתקיים  ממשיכה  האוריינטציה"  "קבוצת  בנוסף, 

שבוע. 

מועדון בטל"א )ביטוח-לאומי(

בשנת העבודה 2012 המשכנו לשקוד על ייצוב המועדון, 
תוך המשך לימוד ומתן מענה לצרכים של אוכלוסיה זו.

בשני  במקביל,  הפועלות  קבוצות  בשתי  פועל  המועדון 
שונות:  מפעילויות  ונהנות  הבוקר  בשעות  פעילות  ימי 
עבודה  וסדנת  קרמיקה  נייר,  עיסת  סדנת  פלדנקרייז, 

בעור.
לחברי  הקבוצה  מפגשי  בקיום  ממשיכים  אנו  במקביל, 
מועדון בטל"א, בהנחיית האחראית על פרויקט המועדון 
מטעם הביטוח–הלאומי ומנהלת המועדון. תדירות קיום 

המפגשים - פעם בחודש לכל אחת מהקבוצות בנפרד.
בשתי הקבוצות של מועדון בטל"א, חברים 27 אנשים, נכון 

לסוף שנת 2012.

חדשים  חברים  קליטת  תוך  המועדון  הרחבת  המשך   .2
בשתי המסגרות.

מנהלת היחידה: חגית בוכבינדר

23 חברים  מועדון נט"ל 

27 חברים, הפועלים כאמור    מועדון בטל"א 

בשתי קבוצות עבודה במקביל  

50 חברים, נכון לסוף שנת 2011 סה"כ במועדון 

מספר החברים ב–2012
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המרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה

מצבי חירום ואסון חושפים את החברה בישראל לפגיעות 
נפשיות קשות. אסונות כפיגועי טרור, מלחמות, תאונות 
נזקים  לגרום  עלולים  מינית  או  פיזית  אלימות  דרכים, 
והקהילה  משמעותיים ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה 
קהילתיים.  ושירותים  תמך  מערכות  לקריסת  ולהביא 
המרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה הפועל בנט"ל מאז 
אוקטובר 2007 הוקם במטרה לענות על הצורך של אנשי 
משבר  מצבי  עם  להתמודדות  ערוכים  להיות  המקצוע 
הכשרה  ומציע  ואסון  חירום  בעיתות  נפשית  וטראומה 
מעמיקה ומקיפה בתחומים הטיפוליים, ברמה התיאורטית 

והמעשית.  

מטרות המרכז הן

הכשרת אנשי מקצוע לטיפול במצבי דחק וטראומה נפשית; 
סיוע בהעלאת המודעות הציבורית לנושא; הקמת מרכז 

מידע ייחודי בתחום הטראומה הנפשית.

סיכום שנת 2012
למנהל  הלימודים  תוכניות  אופיינה בהרחבת   2012 שנת 
המידע  מרכז  וביסוס  צה"ל,  של  הערים  וקציני  הנפגעים 
והספרייה, תוך הגברת שיתוף הפעולה עם יחידות נט"ל 

השונות.

חטיבה ראשונה — התכנית ללימודי 
פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

הפקולטה  ת"א,  אוניברסיטת  בשיתוף  שנתית  תכנית 
לרפואה — ביה"ס לבריאות הציבור; בשנת הלימודים 2012 
סיימו במחזור ה' 30 סטודנטים שהינם אנשי מקצוע בתחום 
הטיפולי; עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים 
ומטפלים באומנות; באוקטובר 2012 נפתח מחזור ו' של 
הייעוץ,  הטיפול,  בתחומי  מקצוע  אנשי   30 עם  התכנית. 

הסיעוד והשיקום.

חטיבה שנייה — קורסים בתחום הטיפולי 
המיועדים לאנשי מקצוע 

קורסים  סדנאות,  השתלמויות,  התקיימו  זו  בחטיבה 
והרצאות בתחום הטיפול במצבי לחץ וטראומה כגון:

קורס EMDR - STAGE 1+2 — ד"ר אודי אורן
דינה   — וטראומה  חרדה  במצבי  בילדים  וטיפול  אבחון 
סנדרוב; קורס לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי 

מנהלת היחידה: בינה לוין

במצבי  טלפונית  התערבות  זליגמן;  צביה  ד"ר   — עריות 
סיגל   — ב"ש  הנפש  לבריאות  המרכז   — וחירום  מצוקה 
בטראומה  לטיפול  יצירתיים  באמצעים  שימוש  חיימוב; 
בקורסים/ השתתפו  סה"כ  סופר;  ולימור  גונן  ג'ודי   —

אנשי  כ–100   —  2012 שנת  במהלך  השתלמויות/סדנאות 
מקצוע.

הכשרת מנהל הנפגעים וקציני הערים — 
צה"ל

בדצמבר 2011 פתחה נט"ל בשיתוף מנהל הנפגעים וקציני 
הערים תכנית להכשרת קציני נפגעים בצה"ל בתחום ליווי 
בשנת  ושכול;  אובדן  עם  התמודדות  בתהליך  משפחות 
הלימודים שהסתיימה השתתפו כ–60 קציני נפגעים וקציני 
ערים; המשובים החיוביים שהתקבלו בסיום שנת הלימודים 
הראשונה הובילו להרחבת תוכנית הלימודים לדו–שנתית 
ולשיתוף אוכלוסיות נוספות מכוחות הביטחון; ב–18.10.12 
נפגעים,  קציני  כ–80  עם  השנייה  הלימודים  שנת  נפתחה 

קציני ערים וקציני איתור נעדרים.

הרחבת הספרייה 

הספרייה מהווה כתובת מקצועית לאנשי מקצוע, מטפלים, 
סטודנטים ולכל המתעניינים בתחום הטראומה הנפשית. 
הספרים  כל  מקוטלגים  ובו  לספריה  יעודי  אתר  פועל 
העיתונות  קטעי  כל  קיטלוג  פרויקט  נמשך  והמאמרים. 
הספרייה  נט"ל.  לפורטל  בספריה  המצויים   )98 )משנת 

מאוישת על–ידי מידענית, הפועלת בהתנדבות.
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הצוות הקהילתי

מומחים  מקצוע  אנשי  הינם  הקהילתי  הצוות  אנשי 
האנשים  את  ופוגשים  לשטח  יוצאים  אשר  בתחומם 
אוכלוסיות  בקרב  נעשית  הפעילות  הטבעית.  בסביבתם 
וקבוצות שנחשפו לטראומה או שהן בעלות סיכוי גבוה 
לחשיפה מסוג זה. הצוות הקהילתי פועל על- פי מודל רב 
מערכתי  שפותח בנט"ל הכולל: התערבויות ברמת הפרט, 
המשפחה, הקהילה והחברה  וכולל מניעה ראשונית )סיוע 
במצב  )סיוע  שניונית  מניעה  הקשיים(,  התפתחו  בטרם 
לאוכלוסיות  )סיוע   ושלישונית  קשיים(  קיימים  כבר  בו 

סימפטומטיות(.

וחיזוק  דגש על העצמה  עקרונות העבודה במודל שמים 
חוסן טבעי, חיזוק יכולות התמודדות וצמיחה מתוך מצבי 
ונפש. המודל ההתערבותי מיושם  גוף  משבר תוך שילוב 
בטיפול  וכן בסדנאות מקצועיות, הכשרות, בניית צוותי 

חירום והנחיית קבוצות לבניית חוסן קהילתי.

יעדי הצוות הינם: 

מתן מענה בזמן חירום ולאחריו לקבוצות בסיכון; שיפור 
מיומנויות בקרב אנשי מקצוע הפועלים בשטח; חיזוק יכולת 
ההתמודדות של אוכלוסיות ועובדים בסיכון; חיזוק חוסנם 
של צוותים חינוכיים, ילדים ובני נוער; תחזוקת ארגונים 

וגופים  ממשלתיים  גופים  תחזוקת  ביטחוניים;  ומוסדות 
פרטיים; פיתוח מודלים לאוכלוסיות בחירום והטמעתם 

בשטח ; פיתוח ערכות ייחודיות למגוון אוכלוסיות.

סיכום שנת 2012
בשנת 2012 עבד הצוות הקהילתי מול מוקדי הידע ומרכזי 
החוסן בדרום ובצפון כאחראי ומרכז תחום הטיפול מטעם 

הקואליציה הישראלית לטראומה. 
זכינו, עם ארגון משאבים, במכרז של שלוש שנים לעבודה 
והעצמה  ישראל בסדנאות חוסן  יחידות משטרת  עם 

.OUTDOOR–ו INDOOR
תוכנית  חולים,  בבתי  רפואיים  לצוותים  מודלים  כתבנו 
להכשרות  תוכניות  וכן  למשטרה   חוסן  לסדנאות 
רבות, חוברות בנושא טראומה והתמודדות לאוכלוסיה 
ולהכשרות וכן חוברת הדרכה לצוותים רפואיים בבתי 
חולים.השקענו במתן כלים ומיומנויות לצוותי חינוך, 
מעונות, רווחה, שפ"ח, מתנדבים, נשים,  וצוותי חינוך. 

לאורך השנה המשכנו בעבודת הניידת בדרום. 
מונתה רכזת חוסן מטעם נט"ל בעיר אופקים ונעשית שם 
עבודה מרובה עם מערכות הרווחה, החינוך, השפ"ח, 

מתנדבים, חרדים, נוער , נשים ועוד ועוד.
המשכנו השנה בליווי קבוצתי של עמותת "אחים לחיים" 
שבי  לפדויי  לפעילות  יצאנו  וכן  פצועים,  לוחמים 

ונשותיהן.
בהתערבות  מעורבים  היינו   ואוקטובר  מרץ,  בחודשים 
ובחודש  אשקלון  חוף  ומ.א.  אשכול  במ.א.  חירומית  
נובמבר בעת מבצע "עמוד ענן" פעלנו בקרית מלאכי, 

נתיבות, אופקים , מרחבים, שדות נגב ועוד. 
במהלך מבצע עמוד ענן בחודש נובמבר ומיד אחריו בחזרה 
שדרות,  מלאכי,  בקרית  בשטח  בדרום  פעלנו  לשגרה 

נתיבות, אופקים, מרחבים , אשכול ועוד .
בצענו ביקורי בית , טפלנו בילדים , הורים ומשפחות שלקו 
ותמיכה  דיבוב  וכן   , בחרדה, בצענו הפגות במקלטים 

לצוותים מקצועיים ומתנדבים אשר פעלו בשטח.  
עבדנו עם קבוצות צעירים מתוכנית מסע בשפות אנגלית, 
במקומות  לעובדים  סיוע  נתנו  וכן  ורוסית  צרפתית 
בנתיבות  מפעל   , לאומי  בנק   , כגון שטראוס  פרטיים 
וכד' העברנו  סדנאות של דיבוב וחזרה לשגרה בקרב 
בנות שרות לאומי בדרום , צוותי מורים וגננות, הורים, 

מתנדבים ועוד 

ראש תחום קהילה: ד"ר רבקה תובל משיח

מנהלת היחידה: אסתי פרידריך
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הנתונים

התערבות חירומית - התערבויות מיידיות התקיימו בעיקר 
במשך  איש   1060 שירות  קיבלו  זו  בשנה  הדרום.  באזור 

1597  שעות.
במהלך מבצע עמוד ענן  ואחריו השתתפו בפעילויות שלנו 

כ–1048 איש ב–324 שעות .

צוות  אנשי   6 כ-  מגיעים  שבוע  מדי  הניידת.  פרויקט 
לבתיהם של תושבי הדרום ומעניקים להם, ללא תשלום, 
טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי בעברית ורוסית. השנה בנוסף 
לשדרות נוספו גם: אופקים ונתיבות. בשנה זו טופלו למעלה 

מ-  485 אנשים, כ- 75% מהם ילדים ובני נוער

הפצועים:  אם  שץ,  דליה  עם  בשיתוף-הפעולה  המשכנו 
העברנו סדנא ללוחמים פצועים במדבר, וכן יצאנו לסדנא 
שילבה  ונשותיהם אשר  שבי  פדויי  עם  ימים  של שלושה 
פעילות אתגרית ושיחות לשם העצמה וחוסן ועבודה על  

כוחות אישיים, זוגיים ומשפחתיים.

)חוף  הדרום  וביישובי  בדרום  החוסן  במרכזי  עבדנו 
בני שמעון,  מרחבים,  אופקים,  נתיבות,  אשקלון, אשכול, 
רהט(   בחיזוק משאבי התמודדות של אוכלוסיות שונות-  
מתנדבים, נאמני פותחים עתיד, גימלאים, קשישים, נהגי 
אוטובוס, מלווי הסעות, דוברי רוסית, נשים, הורים וילדים 
בעלי צרכים מיוחדים, עולים וכד', בנוסף פתחנו בפרוייקט 
ייחודי של העצמת נשים באמצעות יוגה. בסה"כ השתתפו 

בפעילויות  כ-  467 משתתפים.

טיפול,  בתחומי  אנשי-מקצוע  בהכשרת  סיוע  הענקנו 
והצפון.   הדרום  באזורי  והצלה  בריאות  ארגוני  רווחה, 
השנה השתתפו 257 איש ב-200 שעות הכשרה בתחומים 
בניית  חירום,  צוותי  בבניית  עזרה  במניעה,  שהתמקדו 
בטראומה   טיפול  טרור,  במצבי  התמודדות  אישי,  חוסן 

והתערבויות מיידיות. 

סייענו בבתי הספר, מעונות וגני ילדים,  מורים ותלמידים, 
וילדים, מטפלות  מטפלות לגיל הרך, צוות חינוכי, הורים 
למפקחות,  וכן  ודרום  צפון  ילדים,  וגני  מעונות  וגננות, 
השתתפו  הארץ  בכל  נעמת  מעונות  ורכזות  מנהלות 

בסדנאות 444 איש ב- 161 שעות הכשרה. 

חירום,  מתנדבי  לוגיסטיקה,  לצוותי  כלים  במתן  סייענו 
מדריכים ומנחים. השתתפו 163 איש ב- 86 שעות.

–   קורס הכשרה  ייחודיים  ופיתחנו מספר קורסים  בנינו 
לצוותים רפואיים בבתי חולים, קורסים למטפלים ערביים 
בסכנין, דלית אל כרמל, ושפרעם, בשיתוף עם הקואליציה 
לקציני  קורס  בהעברת  לטראומה, השתתפנו  הישראלית 
נפגעים והנחנו את קבוצות הפרקטיקום, זכינו, עם ארגון 
משאבים, במכרז לעבודה עם משטרת ישראל בנושאים של 
חוסן והעצמה והתחלנו לעבוד עם שוטרים, לקראת סוף 
השנה אנחנו יוצאים לפרויקט עבודה ייחודי המשלב עבודה 
סך  בדרום.  בפנימייה  לנערות  בצילום  ושימוש  קבוצתית 

הכל השתתפו במודלים הללו 475 איש ב-1027 שעות.

הצוות בשנה זו מתייצב ונמצא בתהליך התקדמות ובנייה 
ומתפתח מבחינה מקצועית. הצוות עובד יחד על פרויקטים 
ייחודיים, כתיבת תכנים מפורטים לסדנאות והתמקצעות 
טיפוליים  בנושאים  הכשרות  של  לתחומים  רבה.נכנסנו 
הצוות  וכד'.  מקצוע  לאנשי  קבועות  הדרכות   , ודינמיים 
הציג בכנס תל חי שנערך השנה את מודל הניידת וחשף 
את חברי הצוות לאנשי מקצוע בארץ.כמו כן, ניתנה לצוות 

הדרכה קבוצתית שוטפת. 
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יחידת המחקר

שירותי  ומעניקה  מידע  אוספת  בנט"ל  המחקר  יחידת 
במסגרת  נט"ל.  יחידות  לכל  שוטפים  והערכה  מחקר 
שוטפת  הערכה  מתבצעת  המחקר  יחידת  של  עבודתה 
המוצעות  השונות  וההתערבויות  הטיפולים  יעילות  של 
ונערכים מחקרים  ולילדים,  במסגרת העמותה למבוגרים 
הבודקים את השפעתם של מצבי טרור ומלחמה מתמשכים 
על בריאות הנפש ועל החוסן של קבוצות שונות בחברה 
פעילות  את  ולשפר  להמשיך  במטרה  זאת  הישראלית, 
על  טראומה  בנושאי  הבנתנו  את  ולהעמיק  העמותה 
שואפת  בנט"ל  המחקר  יחידת  בישראל.  לאומי  רקע 
הנערכים  והמחקרים  גבוהים,  אקדמיים  לסטנדרטים 
במסגרתה מתפרסמים באופן קבוע בספרות המקצועית 

והאקדמית.

סיכום שנת 2012
מעבודה  הורכבה    2012 בשנת  המחקר  יחידת  פעילות 
על  עבודה  לצד  בנט"ל,  השונות  היחידות  עם  שוטפת 

פרויקטים מיוחדים. 
ההערכה  נמשכה  הקלינית:  היחידה  עם  פעולה  שיתוף 
השוטפת של יעילות הטיפולים, באמצעות שאלונים אותם 
ממלאים המטופלים והמטפלים.  בכנס בהשתתפות כלל 
הערכה  של  שנתיות  רב  תוצאות  הוצגו  היחידה  מטפלי 
זו, וכן החלנו בפיתוח מודל של דיווח ישיר למטפלים של 
את  שירחיב  מה  הספציפיים,  מטופליהם  לגבי  התוצאות 

השימוש בנתונים הנאספים באמצעות השאלונים.

שיתוף פעולה עם הקו הפתוח

כתיבתו  את  הפתוח,  הקו  צוות  עם  יחד  השלמנו,  השנה 
יעילות מודל הטיפול ארוך הטווח במבוגרים,  מאמר על 
בו נעשה שימוש בנתונים משנים קודמות. בנוסף, פיתחנו 
בשיתוף עם צוות הקו שאלון ייחודי עבור מחקר המעריך 
להורים  טווח  ארוכת  להתערבות  מודל  של  יעילותו  את 
לקראת  נתונים  ונאספו  הורית,  הדרכה  על  בדגש  וילדים 
כתיבת מאמר  בנושא. השנה הסתיים גם פרויקט שעסק 

בהערכת מודל הטיפול במקרים של אבל ושכול.

שיתוף פעולה עם היחידה הקהילתית

בשיתוף  הניידת,  פרויקט  של  נמשכה ההערכה השוטפת 
הצוות הקהילתי. שיפרנו את הערכת הסדנאות המועברות 
הסדנאות  על  בדגש  הקהילתית,  הפעילות  במסגרת 

ונאספו  הארץ,  ברחבי  חולים  בבתי  לאחיות  שהועברו 
מדעיים  מאמרים  כתיבת  נמשכה  ראשוניות.  תוצאות 
העוסקים בפרויקט הניידת. מאמר נוסף שנכתב ע"י פרופ' 
גלקופף, ד"ר ברגר וד"ר יותם היינברג על פרויקט התערבות 
המדעי  העת  בכתב  השנה  פורסם  בשדרות  ספר  בבתי 

,journal of adolescent health

שיתוף פעולה עם המועדון החברתי-שיקומי

השנה, בנוסף להערכה השנתית המתבצעת על ידי צוות 
מיועדים  עליו  ייחודי  שאלון  לראשונה  פותח  המועדון, 
לענות חברי המועדון עצמם. שאלון זה , שפותח בחשיבה 
מידת  את  להעריך  נועד  המועדון,  צוות  עם  משותפת 
ואת  במועדון  מהפעילות  החברים  של  רצונם  שביעות 
בו.  והפעילויות המתקיימות  המועדון  לגבי  תחושותיהם 
קבוצות,  שלוש  השנה  כוללת  המועדון  פעילות  הערכת 
לאחר שנפתחה עוד קבוצה מטעם הביטוח הלאומי, בנוסף 

לקבוצה קיימת כזו ובנוסף לקבוצה מטעם נט"ל.

שיתוף פעולה עם צוות גיוס המשאבים

גיוס משאבים במענה על  יחידת המחקר סייעה ליחידת 
שאלות הנוגעות לשיטות המחקר וההערכה בנט"ל מצד 

נציגי קרנות שונות. 

שיתוף פעולה עם מרכז התיעוד

בינואר 2012 הוצגו בכנס באוניברסיטה העברית ע"י פרופ' 
בין  השוואה  שכללו  התיעוד,  מרכז  על  נתונים  גלקופף 
נתונים שנאספו בתחילת תהליך התיעוד ובסופו. במהלך 
השנה נמשכה ההערכה השוטפת של פרויקט התיעוד. כמו 

כן, הוחל בכתיבת מאמר אקדמי על הפרויקט.

פרויקטים ייחודיים ליחידת המחקר

השונות  היחידות  עם  לעיל  שתוארה  לעבודה  בנוסף 
בנט"ל, יחידת המחקר עסקה ב-2012 במספר פרויקטים 
בשדרות  חוסן  על  שלבי  דו  ממחקר  נתונים  נוספים. 
וביישובי עוטף עזה שנערך בשנים קודמות הוצגו בכנס 
הבריאות  משרד  של  ובכנס  העברית  באוניברסיטה 
כתיבת  נמשכה  חירום.  במצבי  ותגובה  מוכנות  על 
מאמרים בנושאים שונים, כגון הערכת פוסט-טראומה 
אצל אנשים בעלי פיגור שכלי, ונמשך שיתוף הפעולה 
של  שונים  היבטים  בחקר  בארץ  אחרים  חוקרים  עם 

טראומה, חוסן וצמיחה פוסט-טראומטית בישראל.

מנהל היחידה: פרופ' מרק גלקופף
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יחידת משאבי אנוש מטפלת במשאב האנושי בעמותה על 
מנת שיעדי הארגון יבוצעו על הצד הטוב ביותר. התהליך 
מתחיל בקביעת מדיניות משאבי אנוש בארגון ובקביעת 
שהותו  במשך  והליווי  הטיפול  הגיוס,  שלבי  דרך  נהלים, 
סיום  בתהליכי  הטיפול  ועד  בעמותה  העובד/מתנדב  של 

העסקה.
אנו שמים את האדם במרכז ופועלים למתן שירות מיטבי 

לכל אחד ואחד בארגון בהתאם לצרכיו. 

סיכום שנת 2012

מיון, גיוס וקליטת עובדים

פרילנסרים  עובדים,  של  וקליטה  מיון  תהליכי  בוצעו 
ומתנדבים עבור היחידות השונות בנט"ל בהתאם לצרכים, 

כולל קליטה של בת שירות לאומי. 

הכשרות והדרכות

והכשרות  עיון  בימי  השתתפו  השונות  היחידות  עובדי 
את  לשפר  ובמטרה  מהשטח  העולים  לצרכים  בהתאם 

מקצועיותם.

כתיבת נהלים

והתאמות  עדכון  כולל  השונות  ביחידות  נהלים  עודכנו 
בנוהל החירום של העמותה . 

פעילויות רווחה

ממשיך, זו השנה השנייה, פרויקט "להעצים את המעצימים", 
מלווים  לאימון  בי"ס  בוגרי  בו  פרויקט  אדלר.  מכון  עם 
חולקו  שנתי",  "טיול  התקיים  נט"ל.  אנשי  את  ומאמנים 
של  הרצאה  התקיימה  השנה,  וראש  פסח  בחגים  מתנות 
ייעוץ כלכלי, הדלקת נר בחנוכה עם מפגש מעניין ומרגש 
עם רמי יולזרי. הופץ מידע לעובדים על מופעים והצגות 

בהנחות.

סיוע ליחידות שונות ופעילויות נוספות

ספרים  איסוף  כולל  המועדון  לחברי  ספרייה  הקמת 
מתורמים פרטיים ומבתי הוצאה ובהמשך-הפעלה שוטפת 
באמצעות מתנדבת. ארגון פעילויות לחברי המועדון: שני 
– הכל בהתנדבות או  ופעילויות  טיולים, הרצאות שונות 
כנגד תשלום סמלי, סיוע באירועי התרמה של העמותה, 
השתתפות בתרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 6" – ריכוז 

פעילות משאבי אנוש

נתונים ודיווחים, ריכוז פעילות נט"ל ודיווחים במהלך מבצע 
"עמוד ענן", ליווי שלושה סטודנטים בפרקטיקום של ייעוץ 

ארגוני שנעשה בעמותה.

התנדבות

בוצעה פעילות של גיוס מתנדבים חדשים בהתאם לצרכים 
ולפרויקטים במחלקות השונות.

קורס  הסיוע.  לקו  למתנדבים  מיון  תהליכי  התקיימו 
המתנדבים נפתח בדצמבר 2012.

נוספו פרויקטים ופעילויות חדשות בהן השתלבו מתנדבים 
גויסה מתנדבת להפעלת  וכן הורחבו פרויקטים קיימים: 
קטעי  קיטלוג  של  בפרויקט  הוחל  במועדון,  הספרייה 
עיתונות בספרייה המקצועית ושולבה מתנדבת בפרויקט 
זה וגויסה מתנדבת להקמת "תא" של נט"ל באוניברסיטת 
דוברי  מחו"ל  מתנדים  של  פרויקט  והורחב  נמשך  ב"ש. 

אנגלית שמשתלבים במחלקת קשרי חוץ.
קשר  שמירת  על  וההקפדה  המתנדבים  טיפוח  נמשך 

באמצעות מיילים, טלפונים ומפגשים
המתנדבים  לכל  הוקרה  אירוע  השנה  בתחילת  והתקיים 

שהתנדבו במהלך שנת 2011.
סה"כ התנדבו במהלך שנה זו 220 מתנדבים בכל המחלקות 
של  חירום  לשעת  בצוותים  מתנדבים   80 מתוכם  בנט"ל 
הקו הפתוח והיחידה הקהילתית שהופעלו בהתאם לצורך 

במהלך השנה באירועי החירום.

מנהלת היחידה: סיגל אדם
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מחלקת שיווק והסברה

סיכום שנת 2012 
פרסום וחשיפה באמצעי התקשורת — קמפיינים

קמפיין יום הזיכרון משולב עם קמפיין ברוסית —  הפקת 
קמפיין תחת הסלוגן "יזכור לחיות", נערך בטווח התאריכים 

22-30/4/2012 והניב 96 פניות לקו הסיוע 
קמפיין 6 שנים למלחמת לבנון השנייה – בטווח התאריכים 
צריכים  לא  "אתם  10-19.7 העלנו קמפיין תחת הסלוגן 
לסחוב את טראומת המלחמה", לראשונה בנט"ל התקיים 
בחלקו כקמפיין לילה, קו הסיוע פעל בהתאם. סה"כ הגיעו 

לקו במהלך הקמפיין 160 פניות.
התאריכים  בטווח  נערך  הקמפיין   — כיפור  יום  קמפיין 

19-28/09 בפריסה ארצית והניב 90 פניות 

פרסום וחשיפה באמצעי תקשורת - מקבץ 
כתבות ואייטמים נבחרים לשנת 2012

רדיו
אורלי גל וסיגל חיימוב בשידורי האקטואליה במהלך היום 
והלילה בגל"צ, קול ישראל ותחנות הרדיו האזורי, שילוב 
שעת  בתכנית  חן  אורה  הארציות,  החדשות  במהדורות 

חברה בקול ישראל
טלוויזיה

במהלך מבצע עמוד ענן: כתבה באולפן שישי על הפעילות 
באופקים, ריאיון עם אסתי פרידריך בתכנית אירוח בערוץ 
2 במשדר מסכם בשישי אחה"צ, שלושה ראיונות עם אורלי 
גל בתכניות הבוקר, ריאיון עם יהודית יובל רקנאטי בשישי 
בחמש ערוץ 1, ריאיון עם פדוי שבי שעשה תיעוד בנט"ל 

בתכנית בוקר בערב יום כיפור, יהודית בר-חי בערוץ 1
עיתונות

מדור ב24 שעות של ידיעות אחרונות עם אורלי גל, הצגת 
בגולף,  ההתרמה  סיקור  ילדים,  אאוט  בטיים  הילדים 
המלצות על ערב ההתרמה עם להקת תשע נשמות, אזכור 

בכתבת מדריך בידיעות אחרונות.
אינטרנט

במדור  איגר  דני  של  מאמרים  חירום,  בשעת  מבזקים 
מעורבות, כתבות בMYNET ועכבר העיר על ערב ההתרמה 

עם להקת תשע נשמות
בנוגע לרגש

הפקת גיליון מס' 13 "בנוגע לרגש" שעסק בנושא טראומה-
נוגעת בכולם. הראיון המרכזי עם יעל אבקסיס ובת-דמותה 
בסדרה חטופים איריס שי אשתו של השבוי חזי שי, וכן 

ראיונות עם מאיר דגן ראש המוסד לשעבר, וסבים וסבתות 
שכולים.

הפצת העיתון בכ–1,020,000 עותקים במסגרת העיתונות 
ידיעות אחרונות, מעריב, ישראל היום, הארץ,  היומית - 

הלוחם, מקור ראשון וגלובס
שליחת העיתון לכ–120 חברי כנסת ישראל. 

פעילות נט"ל ילדים 

הפקה ותפעול הצגה לילדים בגיל הרך "קונץ וראי הפלאים" 
ביישובים ברחבי הארץ, תוך מתן דגש על הדרום.

הפקת מוצרי קד"מ ופרסום 

הפקת כדורי לחץ  stress ball ממותגים + דפי הסבר 
הפקת כדורים מתנפחים + דפי הסבר לשימוש קו הסיוע 

עבור ילדים
עבור  הסיוע  קו  לשימוש  ממותגות  סבון  בועות  הפקת 

ילדים
הפקת חוברות לילדים והורים עבור קו הסיוע 

הפקת כרטיסי מד לחץ לילדים ולמבוגרים
הפקת שקיות נייר לאירוע הנשים – לחזור לחיים

הפקת כרטיסי ברכה של נט"ל למבצעי התרמה ברשתות 
שיווק 

אירועים

כנס מקצועי  "60 שנות טראומה" בעקבות פרסום מחקרה 
של ד"ר עירית קינן "כאילו היא פצע נסתר" בהנחיית מיקי 

חיימוביץ'- 26.2.12 
טורניר התרמה במועדון הגולף בגעש 8.5.12 בהשתתפות 

120 שחקנים, גויסו 73,350 ₪ 
אירוע נשים בקסטיאל 28.11.12 – בהשתתפות 200 נשים, 

גויסו 168,100 ₪
אירועי הסברה לצעירים 

בגוף  מלחמה  פצועי   – נשמות  תשע  להקת  של  הופעה 
ובנפש המבצעים שירים פרי יצירתם המעבירים חוויותיהם 

מהשירות הצבאי
מחווה  יום  במסגרת   –  17.4  – רופין  במכללת  הופעה 

לסטודנט המילואימניק 
– במסגרת אירוע   12.6  – גוריון  בן  הופעה באוניברסיטת 

מנהלת היחידה: גלי דגן
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וכו' באתרי נט"ל ובפייסבוק 
סה"כ ביקרו במהלך השנה באתר נט"ל כ-36,932 גולשים 

ונצפו כ- 116,038 דפים.
27,975 גולשים נכנסו לאתר בפניה ישירה

פייסבוק: 105,544 גולשים צפו בפוסטים בדף הרשמי

מחווה למילואימניקים- כמופע חימום לאהוד בנאי נחשפה 
הלהקה ליותר מ6,000 סטודנטים

אירוע נט"ל לצעירים ברידינג 3 8.8.12 – בהשתתפות ירמי 
קפלן ומול קהל של 500 צעירים, אירוע התרמה במהלכו 

גויסו 162,021 ₪
הופעה במכללת תל חי  - 10.12 

הופעה במכללת ספיר – 26.12 במסגרת מחווה לסטודנטים 
המילואימניקים

שיחה עם איתי אנגל במרכז הבינתחומי הרצלייה – הקרנת 
סרטו "התקלות" על פעילות גדוד 931 של הנח"ל במהלך 

מלחמת לבנון השנייה – 24.1.12  
והיוצר  הבמאי  עם  ושיחה  לבנון  הסרט  של  הקרנה 
שמוליק מעוז באונ' בן גוריון בב"ש במסגרת יום הזיכרון 

האלטרנטיבי 22.4 
שיחה עם איתי אנגל באונ' בן גוריון ב"ש – הקרנת סרטו 
"התקלות" על פעילות גדוד 931 של הנח"ל במהלך מלחמת 

לבנון השנייה - 16.5   
מבצעי התרמה 

מבצע התרמה בשופרסל - ברשתות קלאב 365 המשביר 
לצרכן, ניו פארם ברשת golf& co ברשתות ורדינון ונעמן 

התרמה בקופה – במסגרת המבצעים נאספו 370,000 ₪ 
הפקת דברי דפוס

חוברות קו חם להורים ולילדים
ניוזלטר באנגלית

דוח שנתי – בעברית ובאנגלית 
מסגרת  באפריל  אחד   – ישיר  בדיוור  התרמה  מכתבי   2
ושני בעקבות מבצע עמוד  הזיכרון(  )יום  קמפיין השכול 

ענן בנובמבר 2012 
המרכז הרב - תחומי ללימודי טראומה 

עדכון תכנים שוטף עבור מרכז הלימודים באתר נט"ל            
השנתית  הלימודים  תוכנית  של  מקוון  ופרסום  שיווק 
מקצועיים  אתרים  באמצעות  מועד  קצרי  וקורסים 
איגוד  העברית,  הפסיכולוגיה  שלישית,  )זווית  רלוונטיים 

פסיכיאטריה, לסלי קולג', אתר נט"ל(.
עדכון והפקת פרוספקט בי"ס לשנה"ל תשע"ג.

פרסום שנה"ל תשע"ג במגוון אתרים באתר פסיכולוגיה 
העברית, באתר קבוצות, בטיפול נט, יה"ת )עמותה לטיפול 

בהבעה ויצירה(, איגוד העובדים הסוציאליים
המשך תכנית מיוחדת לקציני נפגעים וקציני ערים, כולל 

תפעול אזור הרשאה מיוחד באינטרנט לשימושם 
אינטרנט 

עדכון תכנים בשוטף – פעילות העמותה, חשיפה בתקשורת 
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קשרי חוץ ופיתוח משאבים בארץ ובחו"ל

יחידת קשרי חוץ ופיתוח משאבים מתמקדת בגיוס כספים 
רקע  על  מגוונים  גיוס  מקורות  ובפיתוח  נט"ל,  לעמותת 
הצורך ההולך וגדל והמשברים הכלכליים. במקביל פועלת 
היחידה להרחבת שיתופי הפעולה של עמותת נט"ל עם 
למוסדות  ועד  וקרנות  מפדרציות  בעולם,  שונים  גורמים 
אקדמאים ועמותות העוסקות בתחום הטראומה. לנט"ל 
קשרי  יחידת  ושוויץ  אנגליה  בארה"ב,  ידידים  אגודות 
מלא.  פעולה  בשיתוף  השנה  לאורך  מולם  עובדת  החוץ 
לאור המשבר הכלכלי שפקד את העולם הציבה העמותה 
לעצמה משימה, להגדיל את מקורות ההכנסה גם באמצעות 
מכירת שירותים בהתאם למטרות העמותה.  קיום סדנאות 
והכשרות הינה אחת הדרכים שפיתחנו בשנים האחרונות 

והם מיועדים לקהל אנשי המקצוע וארגונים עסקיים. 
חזון המחלקה: להביא למיקסום תוצאות , פתרון אתגרים 
והנעת פרויקטים משלב היוזמה לשלב הפעולה כל זאת כדי 
ליצור יציבות פיננסית ארגונית ולאפשר לנפגעי הטראומה 

בישראל לקבל עזרה מיטבית.

סיכום שנת 2012
הרחבת פרויקט חיילים משוחררים הצריכה גיוס מיוחד   
פרטיות  קרנות  מספר   2012 בשנת  זה.  נושא  לטובת 
תרמו לטובת טיפולים פרטניים, קבוצות תמיכה , קמפיין 

להעלאת המודעות בקרב חיילים משוחררים ועוד.
הרחבת גיוס ותמיכה לטיפול בילדים.  

בנוסף לתרומות מישראל ומאגודות הידידים הפועלות   
מקבלת  נט"ל  עמותת   , ושוויץ  אנגליה  בארה"ב, 
קנדה,  בפינלנד,  ותורמים  מארגונים  גם  חמה  תמיכה 

ואוסטרליה. 
כנסת  נציגי בתי  ושיתופי פעולה עם  יצירת קשר חם   
בקהילות בארה"ב אשר אימצו מטופלים וסייעו במימון 

הטיפול בהם. 
במסגרת קמפיין החירום במהלך מבצע "עמוד ענן" גויסו   

תרומות לסיוע לנפגעי העימות.
עשרות קבוצות ונציגי ממשל, עמותות ופדרציות ביקרו   
גם השנה במרכז נט"ל וכן התלוו לחלק מהפרויקטים 

בשטח. 
תוכנית ההתנדבות הייחודית למתנדבים דוברי אנגלית   
פעלה זו השנה השלישית. המתנדבים מיצגים את נט"ל 
כשגרירים עם חזרתם לארצותיהם באנגליה, אוסטרליה, 

ארה"ב ,הוואי ועוד.  

 wounded warrior עם  בשיתוף-פעולה  החלה  נט"ל   
project WWP- ארגון אמריקאי שמעניק סיוע לחיילים 

משוחררים יוצאי אפגניסטן ועירק, בנושא קו הסיוע. 

מבקרים במרכז נט"ל

מרכז נט"ל בתל אביב מהווה מקור "עליה לרגל" למבקרים 
ולמבקשי ידע על נושא הטראומה  על רקע לאומי מהארץ 
 , גרמניה  שגריר   :  2012 בשנת  המבקרים  בין  ומהעולם. 
שגריר ארה"ב , שגריר בריטניה,שגרירת אוסטרליה קבוצות 
איפק, קבוצות של אנשי מקצוע מארה"ב ואירופה, נציגי 
לעבודה  שותפים  בארה"ב,  יהודיות  וקהילות  פדרציות 
הרווחה,  משרד  משטרה,  מהצבא,  נט"ל  של  היומיומית 

משרד הבריאות ועוד. .
והתומכים  התורמים  לכל  לב  מקרב  להודות  רוצים  אנו 
לעמוד  נט"ל  לעמותת  וסייעו  השנה  שנרתמו  הנפלאים 
בכל המטלות והאתגרים. בזכותכם הצלחנו גם השנה לתת 

מענה מקצועי לפונים אלינו.    
    

יובל  יהודית   לגברת  לב  נט"ל מודה מקרב  עמותת 
מידי  לתרום  המשמעותית  החלטתה  על  רקנאטי 
שנה סכום המכסה את כל הוצאות ההנהלה וכלליות 
בתקציב נט"ל. תרומה נדיבה זו מאפשרת לנו להפנות 
את התרומות במלואן למימון הטיפול הנפשי והעשייה 
הקהילתי לכל הפונים לעמותה. יהודית מהווה מקור 

השראה לכולנו .

מנהלת היחידה: יפעת מורד

התפלגות ההכנסות לשנת 2012

תרומות מישראל  
תרומת יהודית יובל רקנאטי  

הקצבת מוסדות   

פעילות מחלקות העמותה  
תרומות מחו"ל  

תרומות בשווה ערך  

בסך 12,612,924 ש"ח

13%

35%

3%

14%

31%

4%
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אנו רוצים להודות מקרב לב לכל התורמים והתומכים 

הנפלאים שנרתמו השנה וסייעו לעמותת נט"ל לעמוד 

בכל המטלות והאתגרים. בזכותכם הצלחנו גם השנה 

לתת מענה מקצועי לפונים אלינו.    
	 	 	

עמותת נט"ל מודה מקרב לב לגברת יהודית 

יובֵל רקנאטי על החלטתה המשמעותית לתרום 

מידי שנה סכום המכסה את כל הוצאות ההנהלה 

וכלליות בתקציב נט"ל. תרומה נדיבה זו מאפשרת 

לנו להפנות את התרומות במלואן למימון הטיפול 

הנפשי והעשייה הקהילתית לכל הפונים לעמותה.

תודות

רחוב אבן גבירול 10 ת“ד 20055 תל–אביב 61200
טל' 0732-363-363  פקס' 03-6950579, ע”ר מס' 58-031-812-9, 

info@natal.org.il דוא“ל
www.natal.org.il

@NATALisrael @NATAL
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תמיכה מתמשכת

יובל רקנאטי יהודית 

תודתנו על התמיכה והסיוע

אנידג'ר עמי — קוקיה סדנאות צחוק
אתר וואלה 
אתר תפוז

באר עמוס 
ביטון איב — תקשורת באמצעות תוכנת ווידאו

בנק הפועלים
בנק לאומי

בנק מרכנתיל
בר יוסף חמוטל 
גוטרייך אורון יעל 

גל"צ
גלובל מייל

גלעד אברי 
גסטטנר

גרופון
דרזנר תמר 

הוצאת כנרת זב"מ דביר 
twentythree חברת

חברת מומנט
חוגלה

חזני וורק אנד שופ
טאנדמוויז

טרנס טייטלס
יניב שי חברה לעבודות צנרת

יעקב יהודית 
יעקובי טלי — ארגון אירועים

יפעת תקשורת
יקבי רקנאטי

כלל ביטוח
מ. אלשטיין עבודות בנייה בע"מ 

מוזיאון תל–אביב
מי עדן

מידן קובי 
מכון אדלר — ביה"ס לאימון אישי

מכון ברנדמן
מרכז החתירה תל–אביב

משרד הבריאות
משרד עו"ד יוסי אברהם

KPMG — משרד רו"ח סומך חייקין
מתן — הדרך שלך לתת

נביעות

תודתנו על התמיכה והסיוע

תורמים ושותפים

נגרין מיכל 
נדל יובל 

ניר יונתן — במאי
נענע 10

סופר פרינט
עוגיות עידית וסביון

עזורי אופיר, מרקמן עדה, בלוך דני — צוות ניהול ידע
עיגול לטובה

עיריית תל–אביב—יפו
עיתון גלובס 
עיתון הארץ

עיתון ידיעות אחרונות 
עיתון ישראל היום

עיתון מעריב
עיתון מקור ראשון

ערוץ 10
ערוץ 2

פוטו לינוף
פוקרד–צלאל טל 

קבוצת 365: ניופארם דרגסטורס
קבוצת אי.ד.בי.: רשת שופרסל 

קבוצת פישמן: הום סנטר, טויס אר אס
קול ישראל

קומודור
קרביץ טל — מוסיקאי

קרוספיט
רקנטי רפי — ביטוח

שגב אילן — יעוץ אסטרטגי
שטראוס עלית

שלמור אבנון עמיחי
שפ"א — שידורי פרסום אזורי

שפ"מ — שידורי פרסום מרכזי
שרון נירית — אומנית

תשר
Fedex

NPTech

nrg מעריב

teenk

Ynet

תודתנו על התמיכה והסיוע בחו"ל

American Friends of NATAL ( AFN)

Columbus Jewish Federation

Embassy of the Federal Republic of Germany in Israel

JAFI — Jewish Agancy For Israel

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.

Peter M. Kash

פעילותה של נט“ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של מאות תורמים פרטיים, קרנות וגופים עסקיים 

בארץ ובחו“ל. אנו מוקירים את כולם ומבקשים להודות במיוחד לתורמים הבאים על תמיכתם בנט"ל 

בשנת 2011:
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פעילות הפגתית 
לילדי הדרום

מועצה אזורית אשכול
מועצה אזורית חוף אשקלון

מועצה אזורית שדות נגב
מרכזי חוסן והכשרות: שדרות, חוף אשקלון, שדות נגב אשכול, 

נהריה, נצרת
משאבים

משרד הביטחון
משרד החינוך
משרד הרווחה
עיריית אופקים

עיריית חדרה
עיריית נהריה
עיריית נצרת 

עיריית נתיבות
עיריית עפולה
עיריית צפת

עיריית קריית–שמונה
עיריית רהט

עיריית שדרות
עמותת גוונים

ערית יבנה
רוח טובה

NYU שלוחת אוניברסיטת
שץ דליה — אם הפצועים

תודתנו על שיתוף הפעולה בחו"ל
AIPAC - the American Israel Public Affairs Committee

American Jewish Committee

Greenberg Traurig, P.A

FIDF

Jewish Federation of Metropolitan Chicago

Lions of Judah 

Swiss Friends of NATAL (SFN)

The Jewish Federation of Greater Houston

UIA — Jewish Federations of Canada 

UJA — Federation of New York

UJC — United Jewish Communities

UK Friends of NATAL (UKFN)

תודתנו על שיתוף הפעולה והסיוע באירוע 
נשים

ד"ר לביא עליזה 
לילית קוסמטיקה

מזור דליה 
מנשה כרמלה 

נימרון
קסטיאל 

קפה 10 — לוי דני 
שטייף הדס 

תודה על שיתוף הפעולה
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת תל–אביב
אורנים

אנגל איתי 
ארגון אדוורק

ארגון בת עמי
ארגון עמינדב

בלייך שלי — עורכת וידאו
הביטוח הלאומי

המועצה להתנדבות
המרכז הבינתחומי הרצליה

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
)ITC( הקואליציה הישראלית לטראומה

חיימוביץ מיקי 
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תורמים מסכום של 10,000 ש"ח ומעלה
)על פי סדר אלפביתי(

איתן פולט 
אריה יהודה — ישראל

בורק יעקב 
בנק דיסקונט  

בר נתן יוסף — נאמן הקדש מייכור — נאמנות
ברק רות ובועז 

גוטסמן רותי ויואב 
גמס אינווסטמנט ריסרץ' בע"מ

גנדיר נכסים בע"מ
גני זיו 

דואק רוני 
די אי סי הלוואות )דיסקונט הלוואות(

האחים סלנט אחזקות )1995(
האיגוד הישראלי לקידום האדם

הסוכנות היהודית
ויימן נגה ונועם 

יד הנדיב — קרן רוטשילד
יובל רקנאטי יהודית 

יוניברסל מוטורס ישראל
ישראכרט

כהן פנינית ופיני 
מ. ארקין )1999(, נכסי ארקין

מאיה החזקות )יעלים( 
מוטורולה סולושנס ישראל

מיטב ניהול
מן ציפי ומירון 

סימנובסקי שלמה 
קרן  אי.ד.בי למען הקהילה 
קרן ע"ש חביבה שאשא ז"ל

קרן ענבר
קרסו נדל"ן

קרץ תחיה ויעקוב 
רקנאטי אודי

שני הדסה ומאיר 
שני מאיר 

תורמים ושותפים

תורמים מסכום של 5,000$ ומעלה
)על פי סדר אלפביתי(

Benaim Darel and Carlos 

Boeing International

Crown Family Philanthropies

Dina and Raphael Recanati Family Foundation

Fidelio Foundation

Foreign Office of the Federal Republic of Germany

Frieze Family Foundation 

Halperin, Michel  donation from Switzerland

Harvey, Krueger

Henry and Helen Bienefeld Foundation

Iranian American Jewish Federation of New York

J.S. & S. Michaan Foundation

Jewish Federation of Monmouth County

Joan & Stanford Alexander Foundation 

John Louis Foundation

Karmel Association

Kostman, David

Lappin, Diane and Andrew

Pe'ula Action for Israel

Pincus, Claudio and Penny

Points for Peace - Students Against Terrorism / Dallas

Recanati, Tal and Ariel

Shnier, Charles

Stern, Willy and Ann

The estate of the late Robert Jonathan Abraham

The Harry and Jeanette Weinberg Foundation

The Lande Family Foundation

The Russell Berrie Foundation

UJA - Federation of New York

Young, Toni and Stewart

Yovel Recanati, Judith

בחו"ל בארץ

תודתנו והערכתנו הרבה לכל המתנדבים 
הנפלאים שלנו התורמים מזמנם וממקצועיותם 

למען פעילות נט"ל

אנו רואים בכם שותפים מלאים לעשייה !


