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 :3102בשנת  תומכינו ושותפינו האגודה הישראלית לתכנון המשפחה מודה מקרב לב לכל

נותנים מזמנם וממרצם במרכזי הייעוץ ברחבי הארץ ובמענה " שלמתנדבי "הדלת הפתוחה

לשאלות הפונים באתר האינטרנט של "דלת פתוחה" ולכל המתנדבים הנוספים המסייעים 

 נים.לפעילות האגודה על ענפיה השו

לכל שותפינו הנאמנים המפעילים את מרכזי הייעוץ ברחבי הארץ: לשכות הבריאות, הרשויות 

 המקומיות, המתנ"סים, הפרויקט לשיקום השכונות, נעמ"ת והמרכז הרפואי "רעות".

ובאר שבע על יפו ־אביב-ות תלתודות למשרדי הבריאות והרווחה, לוועדת העזבונות ולעירי

 תמיכתם. 

ה ל: קרן ג'ייקוב והילדה בלאוסטיין בע"מ, קרן בברלי, הפדרציה של קליבלנד, קרן הוקרתנו הכנ

 IPPFמשפחת ארקין, קרן משפחת סילבר, הפדרציה של הנשים היהודיות של הונג קונג,

Innovation Fund,Israel Endowment Fund Inc.  PEF . קרן יהל, קרן פרץ נפתלי, קרן

 נטע וקרן רקנטי.-בוקסנבאום

 ענקית ליעל אלמוג על שהעמידה לרשותנו מבנה מרווח להפעלת "דלת פתוחה" בתרומה. תודה

לאתי באום מנהלת המשרד, ורד קטאלי, מייזי חזקיה האדר' ורונית באשר לזר על העזרה בכל 

 יפו.־אביב-תל 01" ברחוב שונצינו הנוגע לתכנון, שיפוץ והשקת המשכן החדש של "דלת פתוחה

אירוע ההתרמה בביתה בקיסריה. הוקרתנו לכל את רחה ישבאדיבותה א ,קרטה-למשפחה סילבר

 מי שנתן יד להצלחת האירוע, וכמובן לכל נותני החסות, התורמים והמשתתפים באירוע ההתרמה. 

ולכל אלה שנטלו חלק במאמץ להפקת חוברת זו: לג'ואן זק פייקס, לרכזי רשת "דלת פתוחה, 

 גלי גנוסר.עסבה, אליוט לזרוביץ ותרצה בן צבי , ספי כהן, נאהד אבו 

 

 

       

  ד"ר אילנה ציגלר    יעל אפרון   
 מנכ"ל      יו"ר                    
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דלת פתוחה היא הגורם המוביל בישראל לקידום  – האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

מתנדבים אנשי מקצוע הכרוכה של ודה מבוססת על עשייתם בריאות מינית. פעילות האג

 מתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך מתוך רגישות תרבותית וחברתית. 
   ת עשיה, אירועים והישגים עברה עלינו:שנה רב

אשר מאגד בתוכו לראשונה תחת קורת גג אחת ברחוב שונצינו בת"א האגודה עברה למשכן חדש 

אירוע ההשקה  מרכז ההכשרה, מרכז המידע ומטה האגודה.חד עם בי ת"אאת "דלת פתוחה" 

  יפו אסף זמיר.-מיכל רוזין וסגן ראש עיריית ת"אבמעמד חברת הכנסת  1.02..0-ב נערך

המוביל להרחבת  בהיותה הגוף האגודה רשמה לעצמה הישג מרשים בקידום זכויות הנשים לגופן

ום במסגרת סל הבריאות גם ללא אינדיקציה הגיל בו זכאיות נשים להפסקות היריון ללא תשל

לומדות במוסדות . מדובר בנשים צעירות שאינן עצמאיות כלכלית שחלקן ש' 22עד גיל  רפואית

וחלקן מנועות מלשתף את בני משפחתן במצוקתן ואשר עד עתה נאלצו לדחות את  להשכלה גבוהה

הסכום מלוא את  ליחו לאסוףשהצעד להריונן תהליך הפסקת ההיריון לשליש השני או השלישי 

משלא הצליחו  בעל כורחן להמשיך בהיריוןשנאלצו או הפסקת ההיריון הנדרש לצורך תהליך 

                                        .לעמוד בהוצאה הכספית

 המועצות האזוריות ביישובי ולהוריהם למתבגרים סדנאותבמהלך השנה  הערכ" פתוחה דלת"

להתמודד עם הטראומה   והוריהם למתבגרים לעזור הסדנאות מטרת. אשקלון וחוף הנגב שער

מציאות ה מול הנפשי חוסנם את להגביר ובכך באמצעות חיזוק הקשר בין המתבגרים והוריהם

                                                                                              .קשהה ביטחוניתה

 -ם( בצה"ל ובחברה נערך בהתכנית לשילובן של חיילות גיוס מיוחד )חג" ע התרמה להרחבתאירו

התכנים המועברים בהן  אשר סדנאותל בתקופת הטירונותחיילות אלו זוכות בקיסריה.  33.5.02

 והבנה כי בהווה הקשיים עם להתמודד ותוחבעצמן, כ ואמונה מוטיבציה לפתח נערותל יםמסייע

נערות במצוקה בהצלחה  7,251השנים האחרונות סיימו  8-ב .לעתידן יתרום אמל צבאי שירות

 שירות צבאי מלא בסיוע פרויקט זה.

 לסוכנות שינוי למנהיגות צעירות  בקהילה האריתראית שהפכו הועבר משפחה קורס בתכנון

 הן.של הילהקרב נשות הקב המשפחה ומניעת מחלות המועברות בדרכי המין, כולל איידס, לתכנון

 הקורס נערך בשיתוף פעולה עם המרכז לנשים האריתראיות וארגון אמנסטי.   

התערוכה הניידת "אין מגבלה לאהבה" נחשפה לקהל נרחב ומגוון: בחודש ינואר בסינמטק ת"א 

במסגרת הכנס השנתי של איט"ם, בחודש מאי באודיטריום הכט באוניברסיטת חיפה באירוע 

סוציאלית, ובחודש יוני ביריד עזריטק בגני התערוכה בת"א.  סיכום השנה של ביה"ס לעבודה

התערוכה בה חולקים בעלי נכויות שונות את חלומותיהם בנושאים הקשורים לאהבה, 

 לאינטימיות, לזוגיות ולהורות מוצגת בדרך קבע במתחם "בית נגיש" בקניון איילון ברמת גן.  

שר ייצגה את האגודה בכנס המנהלים עמית נציגי האגודה בלטו ברמה המקצועית הבינלאומית: 

הנחתה מושב בנושא: "שיתוף פעולה  שם ,השנתי של הגוש האירופי שנערך בבריסל בחודש אפריל

הציגה  עמית  .ציבורי ופרטי כאמצעי להבטחת שירותי מניעה במיניות בריאה ברחבי הארץ"

 שרון אורשלימי "אמנהלת "דלת פתוחה" ת במסגרת זו את המודל של רשת "דלת פתוחה".

התקיים ש Women Delivery 2013ל בריאות מינית של נשים וילדות עהבינ"ל בכנס  שתתפהה

התמקד באג'נדה הגלובלית של תכנון משפחה ובריאות מינית. שנערך בחודש מאי במלזיה. הכנס 

 011 -משתתפי הכנס נבחרה כאחת מ 0,511שרון שהייתה הנציגה הישראלית היחידה מתוך 
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יו"ר האגודה יעל אפרון והסקסולוגית לי ראובני ייצגו את  .יגות צעירות מרחבי העולםמנה

 במסגרת כנס .בחודש יוני טוקהולםששנערך ב  IPPFי של האזור האירופי של תהאגודה בכנס השנ

ICPD - Beyond 2014 הוזמנה מנכ"לית האגודה, ד"ר אילנה ציגלר,  ביולי 0-2-ב שנערך בז'נבה

בסוגיות בוערות המחייבות התערבות ברמה בן קי מון וח נייר עמדה למזכיר האו"ם להשתתף בניס

                               זכויות האדם והבריאות של אוכלוסיות מוחלשות. בינלאומית לשיפור איכות החיים,

אגודה ב IPPFפרופ' רחל ארהרד השתתפה מטעם האגודה כחברה בוועדת האקרדיטציה של 

עמן מתמודדים בארץ זו הן נשאי וחולי איידס שהמשפחה של סרביה. הבעיות המרכזיות  לתכנון

 ואוכלוסיית הצוענים הנוודים.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 במלזיה Women Delivery 2013שרון אורשלימי בכנס        

 

 התערוכה "אין מגבלה לאהבה"כרזת 

 

 ספי כהן באירוע ההתרמה למען חיילות איתן                                                                     
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 רשת "דלת פתוחה"

 : ג'ואן זק פייקסמנהלת

 תנהגויותהה התקשורת סביב בכלי הציבורי השיח ברמת מאוד סוערת הייתה 3102 שנת

 כלשהותקשורתי  עיסוק או שערורייה ללא יום עבר שלא להבחין יכולנו. הנוער בני של המיניות

 פנלים. ציבור אנשי של וכוח מרות וניצול רצויים לא אונס קבוצתי, הריונות, אונס של מקרהב

 של המיניות וביטויי ההורים, תפקיד, החינוך כתמער תפקיד על שאלותל הוקדשו בטלוויזיה רבים

 .המתבגרים

ים בתחום המיניות בגיל ב"דלת פתוחה", רשת של מרכזי ייעוץ לבני נוער וצעיר ,גם אצלנו

באינטרנט, בטלפון ובפגישות פנים אל  – בכל ערוצי הייעוץזו שנה מאתגרת.   יתהיה ההתבגרות,

 זו אף גרמה מגמה אוד.החל מגיל צעיר מ ,ל בני נוערש , התמודדנו עם שאלות ומצבי מצוקהפנים

לפנות ל"דלת פתוחה" כדי להתייעץ. כמו כן, בעקבות אירועים בעין  מקצוע אנשי ויותר יותרל

וכמקור מהימן  תקשורת השונים ל"דלת פתוחה" כמאגר ידע וניסיוןהסערה הציבורית, פנו כלי ה

 .בי ההתנהגות המינית של בני הנוערלמידע לג

 תה הכנתי, הי3102בשנת  מנהלות הארגוניות והמקצועיות הציבו לעצמןהחת המשימות שא

 במקביל". פתוחה דלת" במרכזי הייעוץ שירותי מתן של standard of care -ה את שיקבע מסמך

 באמצעות ,"פתוחה דלת"ב הרפואי והשירות הייעוץ למתן מחדש בנוגע הערכה של תהליך להח

" פתוחה דלת" מרכזי שהובשל פיילוט נעשה". פתוחה דלת"ל המגיעים הנוער בני י"ע שאלון מילוי

  .הייעוץ יתר מרכזי ההערכה בכל תתבצעמ 3100 ובשנת – וחיפה אביב תל, רחובות –

 לאחר פרשה צבי בן תרצה של רשת "דלת פתוחה".ניהול יים בצוות השינו במישור הארצי, חלו

 הרוויחה רבות" פתוחה דלת" ספק ללא. רשתה של הארגונית כמנהלת שנים מתפקידה 00

 רכזתעד אז  ,שר עמית לתפקיד במקומה נכנסה. העשיר סיונהינו המחויבות, מהמסירות

 .המשפחה לתכנון הישראלית האגודה של פרויקטיםה

 

 

 

 

 

 

 

 

 המתנה של "דלת פתוחה" בראשון לציוןהחדר 
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 3102סיכום הפעילות בשנת 

 : ם בקהילהשיתוף פעולה עם גורמים שוני

 ד האישהועדה למעמולמשל, ה וועדות השונות במשכן הכנסת,השתתפות בדיונים ב 

   עצה הלאומית לקידום בריאות האישההשתתפות בישיבות של המו 

 יריוןהה הפסקותשל  מצבבפניהן תמונת ה בביקורן בארץ. במפגש הוצגה NCJW נשות עם מפגש 

 ב"לארה בהשוואה בישראל, וזאת מיניה חינוךוה

  השתתפות בפורום נערות/צעירות של אשלים ג'וינט ישראל 

 

 ימי עיון: 

יום  דה הישראלית לטיפול מיני )איט"ם(, קיימו "דלת פתוחה" והאגו3103לקראת סוף שנת  

 בנושא "מתבגרים חשופים לפורנוגרפיה: האם הדאגה מוצדקת?" משותף עיון 

אוניברסיטת ו משרד הרווחה מחוז הצפוןיית חיפה, עם עיר ,יזמה "דלת פתוחה" 3102בינואר  

ק : מבט עדכני ושיח על מיניות מתבגרים". ג'ואן זורים"מיניות ויצר נע , יום עיון בשםחיפה

"מד"ר סוס עד  , נתנה הרצאה שכותרתה"דלת פתוחה"פייקס, המנהלת המקצועית של 

  ת והתנהגות מינית בקרב בני נוער"פורנוגרפיה: מיניו

 ,"החיים במרחבי נערות – וסמויות גלויות" ודי נערות בעיריית בת ים,שי ללימבכנס השלי 

: פורנו עד "מבארבי שת "דלת פתוחה" בהרצאתה את הנושאהציגה המנהלת המקצועית של ר

 07-00שכללה ניתוח של שאלות שנשלחו ע"י נערות בגילאים  , "שלנו הבנות של הסקסואליצזיה

  האינטרנט של "דלת פתוחה"לאתר 

וס הסתיו של החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, נתנה המנהלת בכינ 

עה התרבות על בחירת אמצעי המקצועית של רשת "דלת פתוחה" הרצאה בנושא "כיצד משפי

  מניעה"

 

 פעילות בתקשורת:

 במהלך השנה, התראיינה  ג'ואן זק פייקס בערוצי תקשורת אחדים:

 גזית גביוקר של הב בתוכנית רדיו ראיון 
 ראיון לכתבה בעיתון הארץ בנושא שימוש בגלולות למניעת היריון   

 השפעת הפורנוגרפיה על בני הנוער  , פורטל התוכן של רשת, בנושאmakoראיון לכתבת בערוץ 

 

 

 

 



 7 

 סדנאות והכשרת מתנדבים/ות:

רסים ות. שני קוים/קורס הכשרה לשלוש קבוצות של מתנדבים/ות חדש ניתן 3102בשנת  

של "דלת  מו בבאר שבע ואחד בתל אביב. כל המשתלמים הצטרפו לצוות המתנדביםהתקיי

  פתוחה" בבאר שבע, תל אביב וחולון

הכשרת מתנדבות חדשות וסטודנטיות לעבודה ל מה השתלמותהתקייב"דלת פתוחה" חיפה  

 מתנדבות החדשות שובצו ב"דלת פתוחה" בחיפהותיקות. הוכרענון ליועצות הוכן  סוציאלית

 משרד של נוער כיירגודה הישראלית לתכנון המשפחה למדהתקיימה סדנה במשרדי הא 

 על הפורנוגרפיה והשפעת בנים, מטריד/מעסיק מה בנושא: ,השרון מחוז, הרווחה

  בנים של המיניות/הגבריות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 3102 יולי מתנדבות הכשרת קורס
 
 

 www.opendoor.org.il - "דלת פתוחה" באינטרנט

 
, לכווןבמאמץ  מעולה כלי מהווה והוא בבית מרגישים נוער בני שבו העולם הוא האינטרנט עולם

המענה ב"דלת פתוחה" האינטרנטי . המינית בריאותם את ולקדםת בני הנוער א לחזק ,לעזור

שאול שאלות אישיות ולקבל התייחסות מאפשר לבני נוער לפנות ליועצים/ות באופן אנונימי, ל

אישית בתשובה. כמו כן, אותן שאלות ותשובות מהוות מקור ידע לאותם בני נוער הקוראים את 

 השאלות והתשובות שאושר לנו להעלות לאתר, מבלי לשאול בעצמם. 

בנוסף למענה באתר של "דלת פתוחה", רכזות "דלת פתוחה" של תל אביב ובאר שבע עונות על 

עוד נתיב תקשורת שבאמצעותו יכולות בתחום המיניות ואהבה;  Girls 4 שמגיעות לאתרות שאל

 ימן ורלוונטי להן ותמיכה רגשית. נערות לקבל מידע מה

מבקרים ייחודיים בדפי "אהבה וטישו" ו"מיניות" שעליהם צוות "דלת  517,125, היו 3102בשנת 

 פתוחה" אחראי. 

http://www.opendoor.org.il/
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  ות ומתן ייעוץ באתר "דלת פתוחה":שאל – 3102סיכום הפעילות בשנת 

 3103 3102 

מספר צעירים/ות ששאלו 
 שאלות

0,8.5 3,087 

 1,0.2 5,7.7 מספר השאלות שנענו 

 

 בנים 38%/   בנות 73%  :ובנות בנים בין חלוקה

 של באתר ביקרומבקרים ייחודיים )צעירים/ות, הורים ואנשי מקצוע(  218,327, 3102בשנת 

עלייה  – באתרמבקרים ייחודיים  0.2,182 שבה נמנו, 3103 לשנת בהשוואה את. ז"פתוחה דלת"

 052,752 – באתר הביקורים במספר 07% חלה עלייה של 3102 בשנת, כן כמו .11% -ל קרובשל 

 .   3103 בשנת ביקורים 72.,381-ל בהשוואה

 
 פעילות ברשת "דלת פתוחה" בנתוניםסיכום ה

 

 בני נוער: שלמענה לפניות 

 3102 3103 רך המענהד

 5,208 0,202 מענה טלפוני

 3,517 3,510 מפגשים אישיים

 1,0.2 5,7.7 מענה באתר האינטרנט

 73  ליווי נערות

חינוכית פעילות משתתפים/ות ב
כולל פעילות עם הורים ואנשי 

 מקצוע
05,101 35,030 
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 פותחים דלתות לחברה הערבית

 מרכזת: נאהד אבו עסבה

 

מעשור מתבצעת פעילות ייחודית להכשרת אנשי מקצוע מהחברה הערבית כמחנכים  כבר למעלה

. ולגשר על הפערים ביניהם למיניות האדם במטרה לקדם מיניות בריאה בקרב בני נוער והורים

 בשנים האחרונות מתקיימים קורסי ההכשרה בשפה הערבית בנצרת.    

ן מענה לשאלות הפונים בטלפון ופנים אל במרכזי "דלת פתוחה" בנצרת, בחיפה ובבאר שבע נית

                                                                                                                           פנים בשפה הערבית בעזרת הרכזים והמתנדבים. 

ן מענה לשאלות אישיות. כמו נמשך שדרוג אתר האינטרנט בשפה הערבית והוחל במת 3102בשנת 

נפתח קו טלפון ארצי למענה ייעוצי בשפה הערבית בנוסף למענה שניתן בנצרת ובחיפה. מספר  ,כן

 30-0303303  הוא הקו הארצי

 חה באר שבע"בבאר שבע עברה הדלת הפתוחה לחברה הערבית לפעול מתוך מרכז "דלת פתו

 ורות בוגרות קורסי ההכשרה שלנו.והפעילות החינוכית בבתי הספר נמשכת על ידי  המ

פעילות הדרכה ענפה בקהילה בנצרת, חיפה, דליית אל כרמל, בית זרזיר,  נערכה במהלך השנה 

בתי ספר תיכוניים וכמו כן בביניים ובבתי ספר יסודיים, בחטיבות רמלה ולוד. הסדנאות התקיימו 

וקבוצות אנשי מקצוע. הנושאים  במועדוני נוער בסיכון, מועדוני נשים, קהיליות נגמלים מסמים

שהועברו בסדנאות מגוונים וכוללים: התפתחות גופנית ורגשית בגיל ההתבגרות, הריון ולידה, 

ינית, נישואים מוקדמים, נישואי קרובים, דימוי גוף, נורות אדומות בקשר, חיזור אלים, זהות מ

לות מין, צפייה בטוחה ילדים, חברות, אמצעי מניעה, מחנטייה מינית, מגדר, קשר הורים/

 באינטרנט, השפעת המדיה והטכנולוגיה על תפיסת העולם.

ן לקראת הסמכתן כמחנכות 'מבוגרות קורס ההכשרה בנצרת סיימו את הסופרוויז ארבע

 למיניות.

 ,הרצה מסעד עטאללה 37.3.02-ביום העיון "מיניות ויצר נעורים" שנערך באוניברסיטת חיפה ב

בנושא " סוגיות במיניות מתבגרים בחברה  ,לת פתוחה חיפה והצפוןהרכז לחברה הערבית בד

 בין המעגל האישי למעגל החברתי". – הערבית
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 מרכז קשרי קהילה

  מנהלת: ספי כהן

בה הוא עורך סדנאות, הרצאות וימי עיון  ו ,מרכז קשרי קהילה פועל בתוך הקהילה הרחבה

בשפה העברית, הערבית,  פעילויות מתקיימותיניות בריאה. הבנושאים של חינוך וקידום מ

ומיועדות לכל מגזר באוכלוסייה: ילדים, מתבגרים, הורים, צעירים, עולים  האמהריתהרוסית ו

 . הגיל השלישי ועוד חדשים, אוכלוסייה בסיכון,

 פרויקט חג"ם )אית"ן( 

רת הפרויקט מטקהילת קליבלנד, הסוכנות היהודית ופרויקט "אישה":  הפרויקט נערך בשיתוף

ות מסביבה מסכנת כדי להעצימן ולתת בידיהן כלים לקבלת החלטות להגיע לחיילות הבא

נערך פיילוט שכלל הפעלת התכנית על  3115מיטיבות והתנהגות מינית אחראית ושקולה. בשנת 

חיילות. הערכת מכון ברוקדייל סיכמה את התכנית כמוצלחת ביותר והיא הפכה לחלק  051

טירוניות.  0,251השתתפו בתכנית  3102טירונות של בנות חג"ם בצה"ל. בשנת אינטגראלי מה

אימוץ חיילת" הכפלת מספר המשתתפות השנתית התאפשרה הודות לערב התרמה מיוחד ל"

-בכך  מסתכם  מספר חיילות  הגיוס המיוחד שסיימו את התכנית בהצלחה לשנערך בחודש יוני. 

7,251. 

 בהפעילות של המרכז בקהילה הרח

 לתלמידים, הורים וצוותי הוראה –יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים  :בתי ספר 

 לתלמידים וצוותי הוראה –פנימיות נוער  

 תפקידו של הבית בחינוך המיני של הילד, תקשורת הורית –סדנאות להורים  

 רויקט צל"שמועדוני נשים, מועדוני נוער במצוקה, נוער עולה, בית חם, פ –לשכות רווחה  

 להורים, לנשים ולבני נוער –מתנ"סים  

 תלפגועי נפש ובעלי מוגבלויות פיזיו –צרכים מיוחדים  
 

משלל הפעילות החינוכית שנערכה על  בני נוער והורים  047,41  3100בסה"כ נהנו במהלך שנת 

רשת י רכזי ומתנדבי האת בנוסף לסדנאות הרבות שנערכו על ידזידי המרכז לקשרי קהילה. 

 הארצית של "דלת פתוחה".

 

 

 

 

דלת פתוחה חיפה והצפון, מנחה סדנה רחלי ראובני, מנהלת 

 לאנשי מקצוע במסגרת יום העיון  "העצמה חינוכית"                                      
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 בנוסף לסדנאות בשפה הערבית שנערכו ע"י דלת פתוחה נצרת, חיפה ורמלה.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 אנשי מקצוע מרכז הכשרת
 מנהלת: ספי כהן

 

 -מרכז ארצי ללמידה, הדרכה והכשרה בנושאי מיניות בריאה במעגל החיים, גוף ונפש במבט רב

 :את התכניות הבאות תרבותי. מרכז ההכשרה מקיים

 

 הנחיית קבוצות במיניות האדם לאנשי מקצוע. – תכנית הסמכה מקיפה "מחנך למיניות" 

אדם. גמול השתלמות ומקנה תעודת הסמכה כמחנך למיניות השעות המוכרת ל 375תכנית בת 

 התכנית מתקיימת בתל אביב ובחיפה

ומיועדת לאנשי מקצוע מתקיימת בנצרת  – תכנית הסמכה "מחנך למיניות" לחברה הערבית 

  דוברי ערבית

תכנית יחידה מסוגה בעולם שאף זיכתה את  – תכנית הסמכה "מחנך למיניות" לבעלי נכויות 

משתתפיה הם  עצמם בעלי נכות פיסית או חושית אשר  הכשרה בפרס יזמות בינלאומי.מרכז ה

קונים לעצמם מקצוע ומהווים גורם משפיע על עמדות בעלי הנכויות והציבור הרחב לגבי נושא 

השלימו במסגרת זו בוגרי קורס המנחים העיוורים וכבדי הראיה  3102המיניות והנכות. בשנת 

 ה להם את תעודת ההסמכהויז'ן שהקנאת הסופרו

שעות  021במכללת תל חי קורס ליועצי נוער, תכנית בת  החל 3102בשנת  – קורס ליועצי נוער 

לימוד המקנה הסמכה להנחיית קבוצות מתבגרים. כמו כן הועברה השתלמות בנושא "היבטים 

ז תל אביב עובדי נוער וצעירים ממחו 31-ל פסיכולוגיים וחברתיים של המיניות בגיל הנעורים"

 והמרכז של משרד הרווחה

לעולים  מדי שנה מתקיימים קורסים – קורסים והשתלמויות לקבוצות שונות באוכלוסייה 

מקצועיים ועוד -ברה"מ לשעבר ומאתיופיה, נשים, מדריכי נוער, עובדים סמימדינות חדשים מ

נון המשפחה את הקורס להכשרת יועצות לתכ יש לציין אףצרכיו. לתוך התאמה לקהל היעד ו

דצמבר כפעילות קהילתית של דלת פתוחה תל בחודש ם שהתקיי לנשים מהקהילה האריתראית

 אביב

 שלושההתקיימו בתל אביב ובבאר שבע  3102הלך במ – "קורסי הכשרה למתנדבי "דלת פתוחה 

 קורסי הכשרה ליועצים חדשים.

 

 קיבלו הסמכה כמנחים למיניות האדם: 3102בשנת 

 

  07.............................. מנחי קבוצות

  .0 ..............מנחים לצרכים מיוחדים

 08מנחים לחברה הערבית..................

 05יועצי נוער....................................

 .03סה"כ מנחים מוסמכים...............
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 הספרייה ומרכז המידע

 : אליוט לזרביץספרן/מידען

"דלת פתוחה" מספקת  –פחה המידע של האגודה הישראלית לתכנון המשהספרייה ומרכז 

עדכני בנושאי מיניות בריאה בשפות עברית, אנגלית, וגישה למידע מקצועי וחינוכי אמין  ללקוחות

 ערבית ורוסית.

 ,מאגרי המידע מכילים אוספים בנושאים מיוחדים שאין להם מקבילה בספריות אחרות בארץ

 והם כוללים גם מערכי שיעור, סרטי הדרכה, הפעלות לקבוצות ועוד.  ,ותכגון מיניות ומוגבל

 פעולות שוטפות

 רכש חדש וגיוס תרומות חומרים מתורמים אפשרייםהעשרת האוסף הממוחשב והמודפס תוך  

 מלאי )האוסף(, ואסטרטגיית שיווק פיתוח הפעלת מודל עסקי, המדגיש בניית בסיס לקוחות, 

עם מנהלת התוכן  ת פתוחה" בחומרים וקישורים תוך שיתוף פעולההרחבת התכנים באתר "דל 

 של האתר

של חומרים בעברית לשימושם של תלמידי קורסי ההכשרה של האגודה ושל  עדכון שוטף 

 נאות, חומרים בהנחיית קבוצותהפעלות, סד – המנחים שלנו בשטח

 הפצת מאמרים בדוא"ל  לאנשי מקצוע וסטודנטים לפי רשימות תפוצה. 

 כניות לשנה הקרובהת

מקום ידידותי לחשיבה  המספק בפורמט של "מרכז למשאבים ולמידה",ארגון וריכוז הספרייה  

מחקר וסיעור יצירת מרחב מזמין ללמידה,  אנשי מקצוע. המטרה היאונגיש לתלמידים ול

 מוחות

 טובה יותר לספרייה על ידי סימון משופרהנגשה  

 סטודנטים בקורסי ההכשרה השונים.מיצוי בסיסי לקוחות קיימים, כולל ה 

 
 

 אישור חברי ועד המנהל:
   
 חיותה שנבל                      יעל אפרון  

 1121788151ת.ז.       117700030ת.ז. 
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