חברים יקרים
אנו גאות להציג בפניכם את הדו"ח המסכם לשנת  .2011השנה ,מעבר למתיחות המתמשכת בדרום ,נדרשנו גם לסייע
לתושבי הצפון בעקבות השריפה הקשה בכרמל ,וכן לתמוך במשפחות שהתמודדו עם שחרור המחבלים בעקבות חזרתו
הביתה של השבוי גלעד שליט.
השנה ,פתחנו במרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה תכנית מיוחדת להכשרת קציני נפגעים וקציני ערים בצה"ל בתחום
ליווי משפחות בתהליך התמודדות עם אובדן ושכול.
ממשלת גרמניה באמצעות שר החוץ הגרמני מר גידו ווסטרוולה העניקו לנט"ל ,זו השנה השלישית ,תרומה בסך של
 1,230,520ש"ח ,בעזרתה הפקנו בין היתר את הצגת הילדים "קונץ וראי הפלאים" שלה ערך מוסף בהעצמת משאבי
ההתמודדות הנפשית וחיזוק החוסן בקרב ילדים.
במחלקה הקלינית טיפלנו בכ– 270מטופלים בכל שבוע במסגרת הטיפול המשולב .במרכז התיעוד תועדו השנה לוחמים
ותיקים אשר שמם נקשר למורשת הקרב של מדינת ישראל .במסגרת פרוייקט הלוחמים המשוחררים המשכנו בקיום
אירועי הסברה באוניברסיטאות ומכללות להעלאת המודעות לנושא הפוסט–טראומה דרך הקרנת הסרטים לבנון
(שמוליק מעוז) ,היתקלות (איתי אנגל) ,ועוד.
במועדון החברתי שיקומי המשכנו בשיתוף הפעולה המבורך עם הביטוח–הלאומי ,קלטנו קבוצה נוספת של מטופלים,
והוספנו סדנאות חדשות כמו יצירתיות ועיסת נייר לצד פגישות קבוצתיות עם האחראית על פרוייקט המועדון מטעם
הביטוח הלאומי ומנהלת המועדון.
הצוות הקהילתי הרחיב את תחום ההכשרה ,ובמסגרת זו העביר סמינר מקצועי בן שבוע לאנשי טיפול מרוסיה ,כתב מודלים
של קורס אחיות חדר–טראומה ,קורס למטפלים ערביים ,וכן העביר סדנה בטבע לכל צוותי החינוך של שדרות.
הפעילות המשותפת עם הגב' דליה שץ ,אם הפצועים ,ממשיכה במלוא העוצמה ,וכוללת מפגשים קבוצתיים ,סדנאות
בטבע ופניות של חיילים משוחררים לקבלת סיוע בנט"ל.
במרכז הרב תחומי ללימודי טראומה הרחבנו את ההכשרות לאנשי מקצוע מתחומי הטיפול השונים .פתחנו את מחזור
ה' של תוכנית הלימודים עם  33תלמידים חדשים ,והעברנו קורסים והשתלמויות לכ– 110אנשי מקצוע.
השנה הוצאנו את הגיליון ה– 12של עיתון "בנוגע לרגש" ,שהופץ בעיתונים היומיים בכמליון עותקים .העיתון עסק
במפגש בין הטראומה לתקשורת ,וכתבת השער הוקדשה לריאיון נרחב עם רונה רמון.
קיימנו שורת אירועי התרמה לקהלים שונים ,החל ממכירה פומבית של יצירות אמנות ,טורניר הגולף בגעש ,אירוע נשים
בקסטיאל בהשתתפות העיתונאיות כרמלה מנשה והדס שטייף שסיפרו על סיקור בשטח ,ועד מבצעי התרמה ברשתות
קמעונאיות.
אנו מבקשות להודות לחברינו בארץ ובעולם המלווים ,תומכים ותורמים לפעילותינו.
בעזרתכם ,נמשיך בעשייה הרבה במטרה לסייע ולתמוך בכל מי שזקוק לנו.

בברכה חמה ובתודה

יובל רקנאטי
יהודית ֵ

אורלי גל

יו“ר ומייסדת

מנכ"ל

1

הקו הפתוח ג 1-800-363-363
מנהלת היחידה :סיגל חיימוב

קו סיוע ובתחומי הטראומה והאובדן
נתונים ומידע.

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

איסוף ועיבוד

מענה וטיפול בפונים בשנת 2011

 1,968פניות חדשות (עליה של  13%ביחס לשנה שעברה);
 5,650שיחות המשך טיפוליות; סה"כ  7,618שיחות שנערכו
בקו;  710פונים טופלו באופן מתמשך (עליה של  21%ביחס
לשנה שעברה); טיפול שיקומי  -עליה של  100%ביחס לשנה
שעברה.

קו ילדים ונוער

סיכום שנת 2011

הפעלה וביסוס מודל העבודה של קו הילדים והנוער;
הכנה וכתיבה של כלים ועזרים מקצועיים לצורך עבודה
עם ילדים .קבלת הכרה בין לאומית בהצטרפות לארגון
(Child Helpline International) C.H.I

טיפול בפניות נכנסות והתערבויות ראשונות בחירום
טיפול וליווי מתמשך של פונים
טיפול סוציאלי
שיקומי (ליווי ותיווך למוסדות המדינה והעמותות השונות)
שיתוף פעולה עם גופים ומוסדות בקהילה
סיכום
תהליך הטיפול בקו באמצעות תיעוד סיפורי המטופלים
הכשרת אנשי מקצוע ומתנדבים למתן סיוע טלפוני
הדרכה
הערכת ההתערבות הטלפונית בקו הסיוע
שוטפת — פרטנית וקבוצתית — לצורך התמקצעות
ולתחזוקת מתנדבי הקו
הקמת מאגר מידע לשעת
חירום
הערכות ותפעול הקו בשעת חירום :צוות,
תכנים ,נהלים וקשרי חוץ איסוף חומר מקצועי בתחומי

מודל העבודה למבוגרים
הכנה וכתיבה של כלים ועזרים מקצועיים לצורך עבודה
עם מבוגרים.

קמפיינים מיוחדים
קמפיין יום הזיכרון
קמפיין יום הכיפורים

 229פניות
 428פניות

פרופיל הפונים
גיל הפונים
6%

6%

16%

הגורם לפניה
8%
13%
25%
25%
29%

3%
11%

— לפני יום הכיפורים
— מלחמת לבנון הראשונה
— עופרת יצוקה
— מלחמת לבנון השניה
— יום הכיפורים

11%

 38%מלחמות

18%
פעולות איבה

13%
שרות צבאי

15%

* תיתכן השתייכות ליותר מקבוצה אחת ,ולכן הסיכום עולה על 100%

 — 6%עד 10
20-10 — 16%
30-21 — 19%

40-30 — 15%
50-40 — 13%
60-50 — 11%

70-60 — 11%
80-70 — 3%
 — 6%מעל 80

חלוקת מגדרית
 57.5%נשים

2

 42.3%גברים

42%
ירי טילים

13%

16%
התנדבות/תרומה וכו'

19%

היחידה הקלינית
מנהל היחידה :סער עוזיאלי

 .3טיפול בילדים — במהלך  2011טופלו בנט"ל כ– 120ילדים
מהדרום .בעקבות רצח משפחת פוגל ז"ל באיתמר היו
פניות רבות של ילדים ושל מבוגרים לטיפול.

ייחודה של נט"ל בגישה לטיפול בנפגעי פוסט–טראומה
הוא באפשרות לטיפול משולב .פוסט טראומה הינה
הפרעה מרובת פנים הכוללת מרכיבים אישיים (סימפטומים),
בין–אישיים (יחסים במשפחה) וחברתיים (קשיים בעבודה
ובחברה).

 .4שיתוף הפעולה עם יחידות אחרות בנט"ל:
א .הקו החם  -מטפלי הבית קיבלו השתלמות קו
והמשך ליווי והדרכה של יהודית דור את פרויקט
התיעוד של הקו.
ב .היחידה הקהילתית — סיוע בבניית סדנאות המשיקות
ליחידה הקלינית ,והקמת יחידות הנחיה משותפות
לקליני ולקהילתי.

מכיוון שכך ,הטיפול בנט"ל בנוי באופן מודולרי ומותאם
לכל מטופל בהתאם לצרכיו .היכולת לרכז את סך כל
הטיפול תחת קורת גג מקצועית אחת משמעותית מבחינה
קלינית ויעילה יותר מבחינת המטופל .לבחינה הקלינית
יש יתרון גדול לכך שניתן לרכז את ההתייחסות לצרכיו
הנפשיים של המטופל באופן שמאפשר להכיר אותו
מזוויות טיפוליות שונות ,לתת לו מענה שהוא גם מגוון וגם
אישי ,ולהעריך את מהלך הטיפול או לבצע בו שינויים
בהתאם.
למטופל יש יתרון משמעותי בכך שהקשר שלו הוא עם
גורם טיפולי אחד ,המרכז את הטיפול בו ,מציע לו מגוון
התייחסויות שיכולות להכיל אותו ואת הקשיים שלו ושל
משפחתו ואף מונע את הפיזור בין גורמים שונים.

סיכום שנת 2011
 .1טיפלנו בממוצע ב– 270מטופלים בשבוע 26% :טופלו
בטיפול משולב ,פסיכותרפיה ,מועדון 37% .טופלו
ע"י מטפלים בבית נט"ל 63% .טופלו ע"י מטפלי חוץ,
מטפלים הפזורים ברחבי הארץ.

פרויקטים מיוחדים
פרויקט חיילים קרביים משוחררים

 .2קבוצה של פדויי שבי — הקבוצה ממשיכה לפעול ,זו
שנתה הרביעית .מטרת הקבוצה היא ליווי ,תמיכה
והגברת יכולת ההתמודדות לאנשים אשר נפלו בשבי.

טופלו  56חיילים משוחררים ביחידה הקלינית ,מתוכם סיימו
 ,8ו– 5בתהליך אינטייק.

פרויקט תיעוד
בשנת  2011נערכו  28תיעודים לנפגעי טראומה על רקע
לאומי.

כנסים
 .1בפברואר  2011התקיים כנס בין לאומי בנושא תיעוד .צוות
נט"ל הציג בכנס את נושא התיעוד בארגון.
 .2בנובמבר  2011נערך כנס של  ISTSSבבולטימור .יהודית
דור וד"ר רבקה תובל משיח הציגו המחקר שנעשה בנושא
התיעוד.

מחקר
נערך מחקר בנושא מרכז התיעוד ,והחלו להתקבל ממצאים
המצביעים על הקלה בסימפטומים ושביעות רצון של
המתועדים.
טיפול באמנות עם ילדים בדרום
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המועדון החברתי שיקומי
מנהלת היחידה :חגית בוכבינדר

מועדון נט"ל הוא מועדון חברתי–שיקומי המיועד למי
שנפגעו בעקבות אירועי טרור ומלחמה ולבני משפחותיהם.
המועדון משמש מקום מפגש ,פעילות ויצירה ,ובכך נותן
מענה לחלק מהתופעות המאפיינות נפגעי טראומה :ניתוק
חברתי ,בדידות ,פגיעה בדימוי העצמי ,אבדן מיומנויות
בסיסיות וכו' .במועדון מתקיימים שבעה חוגים הנערכים
בחמישה ימי פעילות :סדנת יצירתיות ,סדנת עור ,תנועה,
בישול ,קרמיקה ,ציור ומוזיקה .נוסף על חוגים אלה,
המתקיימים באופן קבוע ,מתקיימות פעילויות נוספות כגון:
יציאה לטיולים ,ביקור במוזיאונים ,צפייה בהצגות תיאטרון,
ציון חגים וימי הולדת .הפעילויות נותנות ביטוי לדמיון,
לתחושות ,לאמירה הפנימית ולמצב הרוח ,ומשמשות ערוץ
להבעת כאבים ולחצים .במסגרת הפעילות מפעילים את
הגוף כדי לפתח מיומנויות של אימון ,של יכולת התבוננות
ולמידה ושל ריסון דחפים ופריקת מתחים .המועדון תורם
לשיפור איכות החיים של חבריו ומשמש עבורם בית חם
ותומך.

סדנת עבודה בעור

סיכום שנת 2011
הרחבת המועדון ,תוך קליטת חברים חדשים ושימור
הקיים בו.

מועדון נט"ל
בתחילת  2011סיימנו את קורס המחשבים שהועבר בשתי
קבוצות (מתחילים ומתקדמים) .ערכנו סדנת יצירתיות
בהנחיית שחקן התיאטרון גיל אלון .נכון לסוף שנת עבודה
 2011ישנם  26חברים במועדון ,ומתקיימים בו שבעה חוגים
המתפרסים על  3ימי פעילות :פלדנקרייז ,קרמיקה ,בישול,
יצירתיות ,ציור ,סדנת עבודה בעור ויוגה .בנוסף" ,קבוצת
האוריינטציה" ממשיכה להתקיים מידי שבוע.

מועדון בטל"א (ביטוח לאומי)
באוגוסט  2011קלטנו קבוצה נוספת של מטופלי ביטוח
לאומי .בקבוצה ה"ותיקה" ישנם נכון להיום  17משתתפים,
וב"קבוצה החדשה"  11 -משתתפים .סה"כ  28משתתפים.
שתי הקבוצות פועלות במקביל ,בשני ימי פעילות בשעות
הבוקר ונהנות מפעילויות כמו :פלדנקרייז ,סדנת עיסת נייר,
קרמיקה וסדנת עבודה בעור.
לקראת סוף השנה התחלנו במפגשי קבוצה לחברי מועדון
בטל"א ,בהנחיית האחראית על פרויקט המועדון מטעם
הביטוח–הלאומי ומנהלת המועדון.

סדנת ציור

מספר החברים ב–2011
מועדון נט"ל
מועדון בטל"א
סה"כ במועדון

 26חברים
 28חברים ,הפועלים כאמור
בשתי קבוצות עבודה במקביל
 54חברים ,נכון לסוף שנת 2011

צוות חשיבה בנושא המועדון  -הוכן תקנון חדש
לחברי המועדון.

במהלך שנת העבודה  2011נערכה עבודת חשיבה לבחינת
סוגיות שונות הקשורות למועדון .לאחר גיבושן ,נכתב
על–ידי מנהלת המועדון "תקנון המועדון" והובא לאישור
וועדת ההיגוי המקצועית של נט"ל.
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המרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה
מנהלת היחידה :בינה לוין

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

הכשרת מנהל הנפגעים וקציני
הערים — צה"ל
באוקטובר  2011פתחה נט"ל בשיתוף משרד–הבטחון וצה"ל
מנהל–הנפגעים את בית–הספר להכשרת קציני נפגעים וקציני
ערים בצה"ל בתחום ליווי משפחות בתהליך התמודדות עם
אובדן ושכול; סה"כ משתתפים כ– 70קציני נפגעים ,קציני ערים
וקציני איתור נעדרים.

חטיבה שנייה
קורסים בתחום הטיפולי המיועדים לאנשי מקצוע

מטרות המרכז הן:

בחטיבה זו התקיימו השתלמויות ,סדנאות ,קורסים
והרצאות בתחום הטיפול במצבי לחץ וטראומה כגון:
התערבות קוגניטיבית התנהגותית משולבת בביופידבק
קורס EMDR - STAGE 1+2
לטיפול בהפרעות חרדה
התערבות וטיפול בטראומה ואובדן באוכלוסיה המבוגרת
שימוש באמצעים יצירתיים לטיפול בטראומה קורס
לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות
התערבות טלפונית במצבי מצוקה וחירום  -משרד
הקליטה.

הכשרת אנשי מקצוע לטיפול במצבי דחק וטראומה
סיוע בהעלאת המודעות הציבורית לנושא
נפשית
הקמת מרכז מידע ייחודי בתחום הטראומה הנפשית
פעילות שוטפת.

סיכום שנת 2011
שנת  2011אופיינה בהרחבת הפעילות בחטיבות המיועדות
לאנשי המקצוע וביסוס מרכז המידע והספרייה ,תוך הגברת
שיתוף הפעולה עם יחידות נט"ל השונות.

סה"כ השתתפו בקורסים  /השתלמויות  /סדנאות
במהלך שנת  — 2011כ– 110אנשי מקצוע.

חטיבה ראשונה
התכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

הרחבת הספרייה

תכנית שנתית בשיתוף אוניברסיטת ת"א ,הפקולטה
לרפואה — ביה"ס לבריאות הציבור.
בשנת הלימודים  2011סיימו במחזור ד'  27סטודנטים
שהינם אנשי מקצוע בתחומי הטיפול ,הייעוץ ,הסיעוד
והשיקום בנובמבר  2011נפתח מחזור ה' של התכנית
עם  33אנשי מקצוע ,מאותם תחומים.

הספרייה כוללת ספרות מקצועית וקטעי עיתונות בתחום
הטראומה הנפשית ,ומקוטלגת דיגיטלית תודות לתוכנה
שנתרמה לנט"ל .כן ,פועל אתר ייעודי לספריה .הספריה
מאוישת על–ידי מידענית ,הפועלת בהתנדבות.

פרופיל הסטודנטים  -מחזור ה'

 — 3%עובדים סוצייאלים
 — 32%מטפלים באמנות
 — 29%פסיכולוגים

הרצאה במרכז הרב–תחומי ללימודי טראומה בנט"ל
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 — 10%יועצים חינוכים
 — 13%סיעוד  /יעוץ
 — 13%אחר

הצוות הקהילתי
ראש תחום קהילה :ד"ר רבקה תובל משיח
מנהלת היחידה :אסתי פרידריך

סיכום שנת 2011

אנשי הצוות הקהילתי הינם אנשי מקצוע מומחים
בתחומם אשר יוצאים לשטח ופוגשים את האנשים
בסביבתם הטבעית .הפעילות נעשית בקרב אוכלוסיות
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
בטרם התפתחו הקשיים) ,מניעה שניונית (סיוע במצב
בו כבר קיימים קשיים) ושלישונית (סיוע לאוכלוסיות
סימפטומטיות).

בשנת  2011עבד הצוות הקהילתי מול מוקדי הידע ומרכזי
החוסן בדרום ובצפון כאחראי ומרכז תחום הטיפול מטעם
הקואליציה הישראלית לטראומה.
כתבנו מודלים לקורס אחיות חדרי טראומה ,קורס
למטפלים ערביים ותוכניות להכשרות .השקענו במתן
כלים ומיומנויות לצוותי חינוך ורווחה ,זאת מכספי תרומת
ממשלת גרמניה וכן בפיתוח קורס לקציני נפגעים .המשכנו
בעבודת הניידת בדרום ,וקיימנו יום–למידה התנסותי בטבע
למערכת החינוך בשדרות .המשכנו בליווי קבוצתי של
לוחמים משוחררים בקבוצות תמיכה וסדנאות טבע.
לראשונה השנה ,העברנו סמינר מקצועי לאנשי טיפול
מרוסיה (סנט פטרסבורג וקאזאן).

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

הנתונים
התערבות חירומית  -התערבויות מיידיות התקיימו
בעיקר באזור הדרום .בשנה זו קיבלו שירות  967איש
במשך  1675שעות.

יעדי הצוות
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
ומוסדות ביטחוניים
תחזוקת גופים ממשלתיים וגופים
פרטיים פיתוח מודלים לאוכלוסיות בחירום והטמעתם
בשטח פיתוח ערכות ייחודיות למגוון אוכלוסיות.

פרויקט הניידת  -הפרויקט החל ב– .2006מדי שבוע
מגיעים כ– 6אנשי צוות 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–480
אנשים .כ– 75%מהם ילדים ובני נוער.
המשכנו בשיתוף הפעולה עם דליה שץ ,אם הפצועים
הפועלת כיום במסגרת נט"ל .באמצעות קשריה יצרנו
קשר עם לוחמים משוחררים יוצאי יחידות קרביות
והעברנו סדנאות גוף נפש ,יצירה ,עבודה בתיאטרון,
פעילות בטבע וכן העצמה ועזרה הדדית.
המשכנו במתן טיפולים פרטניים וכן התערבות
במעונות ,גני ילדים ולאנשים בעלי צרכים מיוחדים
אשר היו חשופים לשריפה בכרמל.
הענקנו סיוע בהכשרת אנשי מקצוע בתחומי טיפול,
רווחה ,ארגוני בריאות והצלה באזורי הדרום והצפון.
השנה השתתפו  554איש ב– 443שעות הכשרה בתחומי
בניית צוותי חירום ,בניית חוסן אישי ,התמודדות במצבי
טרור ,טיפול בטראומה והתערבויות מיידיות.
העברנו סדנאות למתנדבים ועבדנו במרכזי החוסן
בדרום בחיזוק משאבי התמודדות של אוכלוסיות

לראשונה השנה ,העברנו סמינר מקצועי בנט"ל לאנשי טיפול מרוסיה
(סנט פטרסבורג וקאזאן) .הסמינר נערך במשך שמונה ימים
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סדנת טבע לצוותי-החינוך של העיר שדרות שהתקיימה בקיבוץ סעד

שונות  -קשישים ,נהגי אוטובוס ,מלווי הסעות ,הורים
וילדים בעלי צרכים מיוחדים ,עולים וכד'.

סייענו במתן כלים למנהלים ועובדים בחברות וארגונים:
סלקום ,משרד התמ"ת ,חברת ממן וסטודנטים להתמודד
עם חוויות קשות ולסייע לעובדים .השתתפו  240איש
ב– 100שעות .המספר הקטן יחסית נובע מהאטה
כלכלית כללית השוררת במשק הישראלי.

סייענו למנהלים ,רכזים ומפקחים במוסדות–חינוך
ומרכזים קהילתיים בצפון ובדרום .השנה השתתפו 494
חברי צוותים חינוכיים לילדים ולנוער בסדנאות לחיזוק
החוסן.

פותחו מודלים התערבותיים ייחודיים — סך הכל
השתתפו במודלים הללו  435איש ב– 716שעות.

במטרה להתגבר על קושי של ריבוי שעות המיועדות
לתכניות שונות בבתי–ספר ,קיימנו יום של סדנת
למידה התנסותית בטבע לכל צוותי החינוך של שדרות.
השתתפו כ– 160מורים ומנהלים.

יש לציין כי התקיימו השתלמויות פנימיות של הצוות.
הצוות עסק בבניית מערכים ולמידה בנושא הכשרות
לאנשי מקצוע ,קציני נפגעים ,בתי חולים ועוד .נכתבה
ערכת הדרכה ייחודית לדוברי רוסית בדרום .כמו כן,
ניתנה לצוות הדרכה קבוצתית שוטפת.

גם השנה המשכנו באמצעות מימון מכספי פרויקט
גרמניה ,במתן סיוע בבתי הספר ,מעונות וגני ילדים,
אמהות וילדים ,נשים ,אנשי חינוך ומתנ"סים.

סדנת התמודדות וחיזוק משאבים למתנדבי זק"א
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יחידת המחקר
מנהל היחידה :פרופ' מרק גלקופף

שיתוף פעולה עם היחידה הקהילתית

נט"ל יוזמת ועורכת מחקרים והערכה בנושאים רלוונטיים:
מחקרים הבודקים את יעילות הטיפולים וההתערבויות
השונות ,מחקרים על השפעת הטרור והמלחמות על
האוכלוסייה בארץ בתקופות שונות ,מחקרים הבוחנים
את שיטות ההתערבות במצבי לחץ בעקבות אירוע טרור,
מחקרים על המצב הנפשי של אוכלוסיות המיעוטים
( ,)minoritiesמחקרים על חיילים בתקופת האינתיפאדה,
מחקרים על בדיקת השפעותיו של מצב הדחק המתמשך
בשדרות ובישובי עוטף עזה ועוד.

התבצעו שינויים בשאלון המעריך את פרויקט הניידת ,
שהתאימו אותו טוב יותר לצרכי ההערכה .פותח גם שאלון
נוסף המעריך את יעילות הסדנאות המועברות לאנשי
מקצוע .כמו כן ,מאמר שנכתב ע"י פרופ' גלקופף עם ד"ר
רוני ברגר על פרויקט התערבות בבתי ספר בשדרות התקבל
על תנאי לכתב העת המדעי ,journal of adolescent health
והוחל בכתיבת מאמר נוסף על פרויקט "הכרת האחר",
בשיתוף עם ד"ר ברגר.

סיכום שנת 2011

שיתוף פעולה עם צוות גיוס המשאבים

פעילות יחידת המחקר בשנת  2011הורכבה מעבודה
שוטפת עם היחידות השונות בנט"ל ,לצד עבודה על
פרויקטים מיוחדים.

נכתב ב– 2011דו"ח מחקרי מקיף עבור קרן ווינברג ,שהתמקד
בהערכת פעילות היחידה הקלינית ,הקו והמועדון .חלקים
מהדו"ח תורגמו לעברית לשימוש פנימי.

שיתוף פעולה עם היחידה הקלינית

שיתוף פעולה עם מרכז התיעוד
בפברואר  2011הוצגו ע"י פרופ' גלקופף בכנס באוניברסיטת
ת"א הנתונים הראשוניים שנאספו בשנה הקודמת לגבי
פרויקט התיעוד .השנה המשכנו בעבודה שוטפת של
הערכת פרויקט התיעוד ,שהתמקדה באיסוף נתונים לפני
ואחרי התיעוד והשוואה ביניהם לקראת הצגתם בכנס
באוניברסיטה העברית בינואר .2012

נמשכה ההערכה השוטפת של יעילות הטיפולים ,באמצעות
שאלונים אותם ממלאים המטופלים והמטפלים .שופר
המעקב אחרי מילוי השאלונים ,בפרט שאלוני הילדים,
והתבצעה הסברה להעלאת מודעות המטפלים לחשיבות
מילוי השאלונים ,בשיתוף עם צוות היחידה .כמו כן,
התבצעה הערכה מיוחדת לפרויקט טיפול בילדים בעיר
נתיבות ,והערכה נוספת לפרויקט החיילים ,לשימוש פנימי
וכן לצורך הצגה בכנס בארה"ב.

פרויקטים ייחודיים ליחידת המחקר
בנוסף לעבודה שתוארה לעיל עם היחידות השונות בנט"ל,
יחידת המחקר עסקה ב– 2011במספר פרויקטים נוספים.
תוצאות מחקר דו שלבי על חוסן בשדרות ובעוטף עזה
נכתבו בדו"ח ראשוני על המחקר ,והוצגו באירוע ביקור
ראש עיריית שדרות ובאירוע לכתבים זרים .מאמר על
החלק הראשון של מחקר זה התקבל לפרסום בכתב העת
 .social sceince and medicineכמו כן ,ב– 2011הוחל
בכתיבת מאמר נוסף בנושא הערכת פוסט טראומה אצל
אנשים עם פיגור שכלי ,ונערך שיתוף פעולה עם חוקרים
אחרים מצפון הארץ למחקר המשך על השפעת מלחמת
לבנון השנייה .פרופ' גלקופף השתתף גם בסמינר שנערך
בנט"ל לאנשי מקצוע מרוסיה ,והציג את פעילות יחידת
המחקר בסמינר.
השנה ,צוות בכיר ממחלקות שונות בנט"ל עברו קורס
הערכה על–ידי ארגון "מתן" .תהליך ההערכה קיים בנט"ל
בשנים האחרונות .התהליך תרם להתמקצעות וראייה
מערכתית של הארגון.

במועדון החברתי–שיקומי התבצעה ההערכה השנתית
שכללה הפעם גם את הקבוצה החדשה (מטעם הביטוח
לאומי) שנפתחה במועדון .השאלונים הותאמו לפעילויות
של שתי הקבוצות.

שיתוף פעולה עם הקו הפתוח
נמשכה ההערכה של הטיפולים ארוכי הטווח שהסתיימו
השנה .החלנו בפיתוח שאלון חדש להערכת פעילות
בחירום בשיתוף עם צוות הקו ,וסייענו גם בבניית שאלון
שמעריך את יעילות ההכשרות להתערבות טלפונית,
ובניתוח נתונים ראשוניים שהתקבלו .פרויקט נוסף
שהתחיל בסוף השנה הוא הערכת מודל הטיפול במקרים
של אבל ושכול באמצעות בניית שאלון מקוצר המותאם
למקרים אלה ,איסוף הנתונים ,ניתוחם ועזרה בכתיבת
התוצאות עבור פרק מספר העוסק בנושא .בנוסף ,המשכנו
בכתיבת מאמרים מדעיים על יעילות מודל הטיפול ארוך
הטווח עבור מבוגרים וילדים.
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פעילות משאבי אנוש
מנהלת היחידה :סיגל אדם

יחידה זו מטפלת במשאב האנושי בעמותה על מנת שיוכלו
לבצע את יעדי הארגון על הצד הטוב ביותר .התהליך
מתחיל בקביעת מדיניות משאבי אנוש בארגון ובקביעת
נהלים ,דרך שלבי הגיוס ,הטיפול והליווי במשך שהותו
בעבודה ועד הטיפול בעובד עם עזיבתו את הארגון מסיבות
שונות .אנו מציבים את העובד במרכז ופועלים למתן שירות
מיטבי לכל אדם בארגון בהתאם לצרכיו.

סיכום שנת 2011
מיון גיוס וקליטת עובדים
בוצעו תהליכי מיון וקליטה של עובדים עבור המחלקות
השונות בנט"ל כולל קליטה של בת שירות לאומי.

אירוע מתנדבים 2011

לאומי קארד וחלוקת כרטיסי "גיפט–קארד" המאפשרים
קבלת הנחות ברשתות שונות ,שיעורי יוגה לעובדי המשרד
פעם בשבוע.

הכשרות והדרכות
עובדי היחידות השונות השתתפו בימי עיון והכשרות
בהתאם לצרכים העולים מהשטח ובמטרה לשפר את
מקצועיותם.

סיוע בתחומים שונים
פניות לספקים שונים בבקשה לקבלת ציוד ופעילויות
בתרומה או בתשלום סמלי .בניהם :סדנת צחוק לחברי
המועדון ,הרצאה ,מופע סטנד–אפ ,סיור מודרך במוזיאון
ועוד .כן ניתן סיוע באירועי התרמה של העמותה.

כתיבת נהלים
עודכנו ונוספו נהלים חדשים ביחידות השונות כולל עדכון
והרחבה של נוהל החירום של העמותה .

פעילויות רווחה

התנדבות

התקיים פרויקט אימון אישי עם בי"ס לאימון של מכון
אדלר לעובדי ומתנדבי נט"ל .הופץ מידע לעובדים על
מופעים והצגות בהנחות .ניתנו מתנות לחג בפסח ובראש
השנה .הדלקת נר בחנוכה עם מפגש וסיפור מרגש של
אמא שכולה אשר בתה עובדת בקו הפתוח .שת"פ עם

בוצעה פעילות של גיוס מתנדבים חדשים בהתאם לצרכים
ולפרויקטים במחלקות השונות.
נוספו פרויקטים ופעילויות חדשות בהן השתלבו מתנדבים
וכן הורחבו פרויקטים קיימים :פרויקט "הסברת חוץ" של
מתנדבים מחו"ל דוברי אנגלית במחלקת גיוס משאבים
הורחב ,הורחבה השתלבות מתנדבים ביחידה הקלינית
ובפרויקט התיעוד ,עלה מספר המתנדבים המסייעים
באירועי התרמה בתפקידי שיווק וסיוע באירועים עצמם ,
שולבה מתנדבת לסיוע במועדון החברתי שיקומי.
נמשך טיפוח המתנדבים וההקפדה על שמירת קשר
באמצעות מיילים ,טלפונים ומפגשים ,והתקיים אירוע
הוקרה לכל המתנדבים שהתנדבו במהלך שנת .2010
סה"כ התנדבו במהלך שנה זו  205מתנדבים בכל המחלקות
בנט"ל מתוכם  92מתנדבים בצוותים לשעת חירום של
הקו הפתוח והיחידה הקהילתית שהופעלו בהתאם לצורך
במהלך השנה.

מפגש והדלקת נר חנוכה עם שלומית וילמוש ,אמא של אפרת שביט
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מחלקת שיווק והסברה
מנהלת היחידה :גלי דגן

מחלקת שיווק והסברה עוסקת בהעלאת המודעות
החברתית לנושא הטראומה על רקע לאומי והשפעותיה
על היחיד ועל החברה בישראל תוך התייחסות לכל
המעגלים של נפגע הטראומה וזכותם לטיפול וסיוע .נוסף
על כך היא פועלת למען מיצובה של עמותת נט"ל בתודעה
הציבורית כגוף מוביל ,המסייע ומעניק מערך שירותים
איכותי ורחב לאנשים שנפגעו נפשית כתוצאה מאירועי
טרור ומלחמה.
תחומי הפעילות של המחלקה מגוונים וכוללים :דוברות,
הפקת קמפיינים (תשדירי רדיו ,עיתונות ,טלוויזיה
ואינטרנט) ,עריכה והפקה של חומרי הסברה ,הפקת העיתון
השנתי של נט"ל" ,בנוגע לרגש" ,המופץ בכמיליון עותקים
בעיתונות היומית לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ,וכן
הפקת כנסים ואירועים.
נט"ל עובדת עם משרד הפרסום שלמור–אבנון–עמיחי,
המעניק את שירותיו בהתנדבות.

עיתונות

כתבה על פרויקט חיילים משוחררים בעיתון "במחנה",
כתבה על נט"ל בעיתון  DIENSTAGהגרמני ,כתבה על
נט"ל בעקבות מחקר שדרות בעיתון יפני ,כתבות בדין
וחשבון והשבוע בדרום על פעילות נט"ל לילדי שדרות,
כתבה על מרכז התיעוד בישראל היום ,ראיון עם אורלי
בביג טיים ועוד.
אינטרט

אזכור לקו הסיוע של נט"ל באתר וואלה! ,כתבה על קוים
חמים באתר  ,news1אזכור לקו הסיוע של נט"ל ב–,ynet
שת"פ עם  ynetמפורסמים מספרים על מלחמת יום הכיפור
שלהם.
בנוגע לרגש

הפקת גיליון מס' " 12בנוגע לרגש" שעסק בנושא טראומה
ותקשורת ,הראיון המרכזי היה עם רונה רמון לקראת יום
הזיכרון  ;2011הפצת העיתון בכ– 809,000עותקים במסגרת
העיתונות היומית  -ידיעות אחרונות ,מעריב ,ישראל היום,
הארץ ,הלוחם ,מקור ראשון וגלובס; שליחת העיתון לכ–120
חברי כנסת ישראל.

סיכום שנת 2011
פרסום וחשיפה באמצעי התקשורת — קמפיינים.
קמפיין יום הזיכרון משולב עם קמפיין ברוסית — הפקת
קמפיין חדש שהמתמקד בשכול ,נערך בטווח התאריכים
 5/13-2והניב  132פניות לקו הסיוע.
קמפיין יום כיפור — הקמפיין נערך בטווח התאריכים
 10/30-2בפריסה ארצית והניב  406פניות.

פרסום וחשיפה אמצעי תקשורת  -מקבץ
כתבות ואייטמים נבחרים לשנת :2011
רדיו

אורלי גל וסיגל חיימוב ברדיו דרום על פעילות לילדי
שדרות ,אורלי גל ברדיו דרום על תוצאות מחקר נט"ל
בשדרות ,דני איגר ברשת ב' על יום כיפור ,סיגל חיימוב
ב"רצועת הבטחון" גלי צה"ל על ירי הרקטות בדרום
והתמודדות של ההורים עם הילדים ,אורה חן ברשת ב'
על יום כיפור.
טלוויזיה

כתבה במהדורה הצעירה של ערוץ  2ההשפעה של ההסלמה
על ילדי הדרום (אופקים) עם אסתי והצוות הקהילתי,
ראיון עם אורלי ,סער ואסתי בתוכנית נקודה  ilבערוץ 10
על החיים בצל הטרור ,ראיון עם אסתי בתוכנית הבוקר
של רשת ,סיגל חיימוב בערוץ  1ועוד.

"בנוגע לרגש" ,מאי 2011

10

ניו פארם — מאי  — 2011רכישת כדור לחץ תמורת  10ש"ח
תרומה לנט"ל .במסגרת המבצע גויסו  33,840ש"ח מבצע
התרמה ברשת השופרסל — אוקטובר  - 2011מבצע שאפשר
לכל לקוח של הרשת לתרום  5ש"ח בקופה .במסגרת המבצע
גויסו  409,643ש"ח
מבצע התרמה ברשת טויס אר אס
 נובמבר  - 2011מבצע המאפשר לכל לקוח של הרשתלתרום  3ש"ח בקופה .במבצע גויסו  34,740ש"ח הפקת
דברי דפוס פרוספקט כללי נט"ל חוברות קו חם להורים
ניוזלטר באנגלית
ולילדים
דוח שנתי — בעברית
ובאנגלית שני מכתבי התרמה בדיוור ישיר — אחד במסגרת
קמפיין השכול (יום הזיכרון) ושני למען ילדי הדרום בדצמבר
.2011

אירוע נשים בתקשורת :חברות הפאנל (מימין לשמאל) דליה מזור ,כרמלה
מנשה ,הדס שטייף ,יהודית יובֵל–רקנאטי ,אורלי גל ,ד"ר עליזה לביא

המרכז הרב  -תחומי ללימודי טראומה
עדכון תכנים שוטף עבור מרכז הלימודים באתר נט"ל
שיווק ופרסום מקוון של תוכנית הלימודים השנתית
וקורסים קצרי מועד באמצעות אתרים מקצועיים רלוונטיים
(זווית שלישית ,הפסיכולוגיה העברית ,איגוד פסיכיאטריה,
לסלי קולג' ,אתר נט"ל
עדכון והפקת פרוספקט בי"ס
לשנה"ל תשע"ב פרסום שנה"ל תשע"א במגזין אקדמיה
של הארץ ,אתר הפסיכולוגיה העברית ,באתר קבוצות,
בטיפול נט ,יה"ת (עמותה לטיפול בהבעה ויצירה) ,איגוד
העובדים הסוציאלים יצירת תכנים למפגשי החטיבה
השלישית לציבור הרחב ופרסום מועד המפגשים בעיתונות
(ישראל היום ,מעריב והארץ) ,באוזן השלישית ובקמפוסים.
לאור הביקוש המועט התוכנית לא יצאה לפועל פתיחת
תכנית מיוחדת לקציני נפגעים וקציני ערים ,כולל הקמת
אזור הרשאה מיוחד באינטרנט לשימושם.

אברי גלעד מנחה את המכירה הפומבית

פעילות נט"ל ילדים
עיצוב ועדכון תכנים באתר נט"ל לילדים הפקת מוצרי
קד"מ ופרסום לילדים
הפקת כדורי לחץ stress ball
ממותגים  +דפי הסבר הפקת כדורים מתנפחים  +דפי
הסבר לשימוש קו הסיוע עבור ילדים הפקת בועות סבון
ממותגות לשימוש קו הסיוע עבור ילדים הפקת חוברות
לילדים והורים עבור קו הסיוע.

אינטרנט
עדכון תכנים בשוטף — פעילות העמותה ,חשיפה בתקשורת
וכו' באתרי נט"ל ובפייסבוק
סה"כ ביקרו במהלך
השנה באתר נט"ל כ– 36,932גולשים ונצפו כ– 116,038דפים
 27,950גולשים נכנסו לאתר בפניה ישירה פייסבוק:
 105,544גולשים צפו בפוסטים בדף הרשמי.

אירועים
טורניר התרמה במועדון הגולף בגעש אפריל ,2011
בהשתתפות  120שחקנים ,גויסו  73,350ש"ח
מכירה
פומבית של יצירות אמנות מאי  ,2011גויסו  369,610ש"ח
אירוע בתים מבפנים בשיתוף עירית ת"א — חשיפת בית
נט"ל והסברה על פעילות העמותה אירוע נשים בקסטיאל
נובמבר  — 2011בהשתתפות  250נשים ,גויסו  92,582ש"ח
מבצעי התרמה מבצע התרמה ברשת הום סנטר  -מאי
 - 2011מבצע שאפשר לכל לקוח של הרשת לתרום  3ש"ח
בקופה .במבצע גויסו  55,679ש"ח מבצע התרמה ברשת

יהודית יובל רקנאטי ואיש העסקים צדיק בינו בטורניר גולף געש
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קשרי חוץ ופיתוח משאבים בארץ ובחו"ל
מנהלת היחידה :יפעת מורד

יחידת קשרי החוץ ופיתוח משאבים עוסקת בגיוס כספים
לעמותת נט"ל ,ופיתוח מקורות גיוס מגוונים .במקביל
פועלת היחידה להרחבת שיתופי הפעולה של עמותת נט"ל
עם גורמים שונים בעולם ,מפדרציות וקרנות ועד למוסדות
אקדמאים ועמותות העוסקות בתחום הטראומה .לנט"ל
אגודות–ידידים בארה"ב ,אנגליה ושוויץ .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.

אירוע הסברה והתרמה בגלריית עדן בניו יורק .מימין לשמאל :גל כלב
חבר בורד ב– ,AFNיהודית יובל רקנאטי ,רון פרושאור שגריר ישראל באו"ם,
אורלי גל וגיא נציג גלרית עדן

סיכום שנת 2011
ממשלת גרמניה ,באמצעות משרד החוץ של הרפובליקה
הפדראלית של גרמניה בראשות שר החוץ הגרמני
מר גידו ווסטרוולה בחרו להעניק תמיכה זו השנה
השלישית ,לעמותת נט"ל  -לטיפול וסיוע נפשי לנפגעי
טרור ומלחמה ומשפחותיהם בסך  1,230,520ש"ח.
בנוסף לתרומות מישראל ומאגודות הידידים הפועלות
בארה"ב ,אנגליה ושוויץ ,עמותת נט"ל מקבלת
תמיכה חמה גם מארגונים ותורמים בפינלנד ,קנדה,
ואוסטרליה.
עליה בשיתופי פעולה וגיוס מול נציגי בתי הספר
בקהילות באה"ב כדוגמת פרויקט points for peace
בדאלאס ,בית ספר בלוס אנג'לס ,פילדלפיה ועוד.
עשרות קבוצות ונציגי ממשל ,עמותות ופדרציות
ביקרו השנה בבית נט"ל וכן התלוו לחלק מהפרויקטים
בשטח.

גם השנה הפעלנו תוכנית התנדבות ייחודית למתנדבים
דוברי אנגלית המגיעים לעמותה ללמוד על העשייה
ומיצגים את נט"ל כשגרירים עם חזרתם לארצותיהם
באנגליה ,אוסטרליה ,ארה"ב והוואי ועוד.
נערך אירוע הסברה והתרמה בגלריית עדן בניו יורק
בהשתתפות מר רון פרושאור שגריר ישראל באו"ם.

התפלגות ההכנסות לשנת 2011
בסך  12,612,924ש"ח
4%

13%

31%

35%

14%
3%
תרומות מישראל
תרומת יהודית יובל רקנאטי
הקצבת מוסדות

פעילות מחלקות העמותה
תרומות מחו"ל
תרומות בשווה ערך

תודתנו לגברת יהודית יובל רקנאטח על תרומתה הנדיבה
המהווה  35%מסך כל התרומות לעמותת נט"ל ,כולל תרומתה
שוות הערך להחזקת בית נט"ל

אירוע הסברה בבית הספר בקולומבוס עם תלמידי כתה ו' המחזיקים
בכדורי נט"ל
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תודות
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
יוב ֵל 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.
יהודית יובל רקנאטי ,שגריר גרמניה אנדריאס מיכאליס ,אורלי גל

בוגרי מחזור התנדבות ינואר — יוני  ,2011מקנדה ,ארה"ב ,גרמניה ,שוויץ ואוסטרליה

רחוב אבן גבירול  10ת“ד  20055תל־אביב 61200
טל'  0732-363-363פקס'  ,03-6950579ע”ר מס' ,58-031-812-9
דוא“ל info@natal.org.il
www.natal.org.il

@NATAL
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תורמים ושותפים
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

תודתנו על התמיכה והסיוע

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  :365ניופארם 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

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

Fedex
NPTech

 nrgמעריב
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
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)Swiss Friends of NATAL (SFN

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
שלוחת אוניברסיטת NYU
שץ דליה — אם הפצועים

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  — 10לוי 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
הקואליציה הישראלית לטראומה ()ITC
חיימוביץ מיקי

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

פעילות הפגתית
לילדי הדרום
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תורמים ושותפים
בחו"ל

בארץ
 ש"ח ומעלה10,000 תורמים מסכום של

 ומעלה5,000$ תורמים מסכום של

)(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
)1995( האחים סלנט אחזקות
האיגוד הישראלי לקידום האדם
הסוכנות היהודית
ויימן נגה ונועם
יד הנדיב — קרן רוטשילד
יובל רקנאטי יהודית
יוניברסל מוטורס ישראל
ישראכרט
כהן פנינית ופיני
 נכסי ארקין,)1999(  ארקין.מ
)מאיה החזקות (יעלים
מוטורולה סולושנס ישראל
מיטב ניהול
מן ציפי ומירון
סימנובסקי שלמה
בי למען הקהילה.ד.קרן אי
קרן ע"ש חביבה שאשא ז"ל
קרן ענבר
קרסו נדל"ן
קרץ תחיה ויעקוב
רקנאטי אודי
שני הדסה ומאיר
שני מאיר

)(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

תודתנו והערכתנו הרבה לכל המתנדבים
הנפלאים שלנו התורמים מזמנם וממקצועיותם
למען פעילות נט"ל
! אנו רואים בכם שותפים מלאים לעשייה
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