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 דבר המנכ"לית

 

 חברים וחברות, שותפים ושותפות,

 

ח השנתי של העמותה "אני גאה להציג בפניכם/ן את הדו

 , המאפשר הצצה לפעילות העמותה לשנה זו. 2017לשנת 

חשנו ברוחות של שינוי חברתי, שהתאפיין  2017בשנת 

במודעות הולכת וגוברת של הציבור למיניות בריאה 

ולמניעת פגיעה מינית, במיוחד לאור פריצת הקמפיין 

 . METOO#העולמי המהפכני 

 

אווירה זו השפיעה גם על התרחבות עבודת העמותה 

 במספר מישורים:

 

באים/ות להתמקצע בתחום של חינוך למיניות. פתחנו בגדילה משמעותית של א/נשי מקצוע ה

בנוסף, חלה עליה גדולה בפניות של מוסדות חינוכיים וטיפוליים  מספר שיא של כיתות לימוד.

, הרחבנו כמו כן לסדנאות שלנו, דבר המחזק עוד יותר את החשיבות של הפעילות בקהילה.

, יזמנו והגיאוגרפית של מדינת ישראלבפריפריה החברתית בצורה משמעותית פעילות 

ועוד.  "גירל-וונדר", "מבקשות מקלט", "אתך", "בינינו", "למעני, "פרוייקטים חדשניים וביניהם

 ניתן לקרוא עליהם בהמשך הדו"ח.

 

בתהליך השינוי שעוברת החברה הישראלית בכל הקשור לשיח אני מזמינה אתכם/ן לקחת חלק 

במגוון תפקידים,  בעמותה התנדבו, בקהילה פעילות שלנווזמות ולליהצטרפו על מיניות בריאה. 

 .או תרמו לה כדי שנוכל למנף את העשייה שלנו

 

 ,ן/שלכם

 

 שרון צ'רקסקי
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 אודות "דלת פתוחה"

 

 חלק היא פתוחה" דלת. "בריאה מיניות לקידום בישראל המוביל הארגון היא" פתוחה דלת"

 , הפועלInternational Planned Parenthood Federation (IPPF)  -לאומי, ה הבין מהארגון

 את מינית, להטמיע בריאות שירותי להנגיש מדינות במטרה 180 -ב שנה 60 -מ למעלה

 של נשים, חייהן איכות את ולשפר העוני ממעגל נשים/א להוציא המשפחה, של תכנון החשיבות

 ,המקומית ברמה המדיניות את מובילה פתוחה" דלת" .העולם ברחבי ות/וצעירים נערות

 Sexual-מינית לבריאות הזכות :הבסיסיות האדם מזכויות באחת והעולמית להכרה הלאומית

and Reproductive Health and Rights (SRHR). 

 

 לנוער וצעירים תמיכהמרכזי ייעוץ ו

ולצעירים בנושאים מרכזי מידע, ייעוץ וסיוע לנוער  12"דלת פתוחה" מפעילה רשת ארצית של 

שימוש באמצעי , מניעת אלימות מינית, בריאה השונים של גיל ההתבגרות, דימוי גוף, זוגיות

, באינטרנט, בטלפון ללא עלותוהתנהגות מינית בריאה ואחראית. השירות הוא אנונימי, מניעה 

 ירים.פניות של נוער וצע 20,000 -ובמפגשים אישיים. בכל שנה מתקבלות במרכזי הייעוץ כ

 

 בריאה תוחינוך מקיף למיני

 מינית, בגישה לחינוך לבריאות וצעירים ילדים, נוער של בזכותם מאמינה פתוחה" דלת"

 אמין מידע לצעירים מונגש במסגרתה Comprehensive Sex Education (CSE) הוליסטית,

 מתייחסות החינוכיות היעד. התכניות קבוצת של ההתפתחותי לגיל ולשלב המותאם ומהימן,

: גיל ההתבגרות של הגופניים, הרגשיים והחברתיים להיבטים הנוגעות סוגיות, של רחב למגוון

החלטות,  קבלת כישורי ,ומתן ומשא תקשורת מיומנויות ,כישורי חיים פיתוח ,מיתוסים ניפוץ

טובה  מקדמות חברה אלו תכניות. ולאחרים לעצמי כבוד עם יחד ערכים, ופיתוח עמדות בירור

 .וצעירים נוער של אישית ורווחה יותר ובטוחה

 

 א/נשים עם מוגבלויות

 ולצעירות לצעירים ייחודי הקימו שירות "רעות" השיקומי המרכז עם בשיתוף פתוחה" דלת"

 ובטיפול פסיכולוגי ייעוץ במתן מתמחה השירות חושית. או/ו מוגבלות גופנית עם 13-40 בגילאי

 הבנה על מבוסס מיני. השירות וניצול אלימות מינית ומיניות, מניעת זוגיות התבגרות, בתחומי

 בין השירותים זו. אוכלוסייה המאפיינים הייחודיים האתגרים של ומבוססת מחקר מעמיקה

 בדואר או בטלפון נגיש ראשוני ייעוץ :מקצועי רב צוות י"ע רעות'-פתוחה דלת'ב הניתנים

 הדרכות והשתלמויות בקהילה, סדנאות הורים, הדרכתמועד,  שיחתי קצר טיפול אלקטרוני,

 .עיון וימי מקצוע נשי/לא
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 הכשרה מקצועית

 בחינוך לעסוק מקצוע נשי/א בהכשרת בארץ והמוביל המקצועי הגורם היא פתוחה" דלת"

בריאה, והיחידה בארץ המוסמכת ללמד את התחום ע"י הארגון העולמי לתכנון  תולמיני

 . בכל שנה מוסמכיםעשורכ לפני לפעול החלה למיניות", וךניהדגל, "ח תכנית. (IPPF)המשפחה 

התכנית מוכרת  שעות. 300 -כ בת בתכנית, במיניות האדם קבוצות ות/מנחי בתכנית מאות

 לגמול השתלמות.

 חושית, תכנית או מוגבלות פיזית עם נשים/בא בהתמחות ייחודיות הכשרותגם  פותחו במקביל,

 פותחו במקביל .בינלאומי יזמות בפרס ההכשרה מרכז את זיכתה שאף בעולם מסוגה יחידה

 .העולים הדתית ובקהילות הערבית, בחברה בחברה בהתמחות ייחודיות הכשרות
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 העמותהסיכום פעילות 

 

 שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים 

 BAתלמידי תואר לפרויקט השנתי של  הדלת פתוחה נבחר – המרכז הבינתחומי בהרצליה

עמותה נראות האת מקדמים במסגרת התכנית סטודנטים  בבי"ס סמי עופר לתקשורת.

 באמצעים תקשורתיים. 

: במהלך הקיץ ביקרו שתי סטודנטיות התכנית הבינ"ל לבריאות – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מסין במטה דלת פתוחה על מנת ללמוד את פעילות הארגון ואת הנושא של הזכות למיניות 

סטודנטיות להכשרה מעשית בעבודה סוציאלית,  במקביל התקיים שיתוף פעולה עם בריאה.

 הלוקחות חלק פעיל בסניף.

: זו השנה הראשונה בה סטודנטיות לעבודה סוציאלית החוג לעבודה סוציאלית – מכללת תל חי

פעילות של דלת פתוחה חיפה כחלק מהכשרתן המעשית ופועלות להפצת שירותי במשתלבות 

 .הגליל העליוןדלת פתוחה במרחב של 

השתלבות של סטודנטיות למדעי  המחלקה למדעי ההתנהגות: - עמק יזרעאל מכללת

ההתנהגות בפעילות הסניף במסגרת יום פתוח במוסדות חינוך, פעילות קיץ, גיוס א/נשי צוות 

 ועוד.

 

 פיתוח מענים חדשים

 מענה בשעות הערב למקרי חירום

פתחנו מענה חדש: מענה בשעות הערב למקרי חירום. המענה הוא טלפוני בלבד  2017בשנת 

ניתן בזמן  בשעות הערבהמענה  והוא מופעל על ידי מתנדבות ומתנדבים של דלת פתוחה.

מדובר במענה מידי לפניות שלא היו  ששירותים אחרים סגורים ומשם חשיבותו הרבה שכן,

 נענות אחרת. 

  פתיחת מרפאה לנערות בדלת חיפה

בחודש אוקטובר נפתחה מרפאה לנערות אשר מעוניינות להגיע לבדיקה גינקולוגית ו/או 

התאמת אמצעי מניעה. המרפאה מופעלת על ידי ד"ר נטליה וולקוב, המגיעה פעמיים בחודש 

 בהתנדבות לתת את המענה.

 

 התכנית הבין משרדית "מיניות במרחב בטוח"

בהובלת משרד החינוך )אגף שפ"י( מזה כשלוש שנים דלת פתוחה משתתפת בקבוצת עבודה 

שמטרתה  ,בין משרדית "מיניות במרחב בטוח"הלתכנית נוספים ג'וינט אשלים ומשרדי ממשלה 

לקדם מיניות בריאה ולצמצם אלימות מינית בקרב נוער וצעירים. ארגון דלת פתוחה שותף 
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להובלת התכנית ולכתיבת התכנים המקצועיים של התכנית. בשנה האחרונה התקיימו עשרות 

הכשרות לאנשי מקצוע מתחומים שונים בתחום של מיניות בריאה והופקה לומדה אינטרנטית. 

משרדי ממשלה: הבריאות, החינוך, הרווחה, המשפטים, הקליטה  השישלתכנית שותפים 

 והמשרד לביטחון פנים.

 

 יום עיון שנתי לרגל היום הבינ"ל לאמצעי מניעה

ממסד פוגש שטח  –"צריך שלושה לטנגו התקיים יום עיון שנתי של דלת פתוחה  26/9/17ב

הייתה להעלות את החיבור בין לרגל היום הבינ"ל לאמצעי מניעה. מטרת יום זה  פוגש ממסד"

הממסד לשטח, ובחזרה, בהקשר של שימוש באמצעי מניעה, חינוך למיניות בריאה וגיל 

, בן יעקב ון פתחו ח"כ מירב לב ארי, ח"כ מיכל רוזין, והגב' איריס מנדהיההתבגרות. את יום הע

איש/ה  120מנהלת היחידה למיניות ופגיעה מינית במשרד החינוך. ביום העיון השתתפו כ

 מתחומים שונים.

 

 ות למתן ייעוץ לא/נשים עם מוגבלויות בכל סניפי הרשת/םהכשרת יועצי

החל מחודש נובמבר, התחלנו להכשיר את יועצי ויועצות דלת פתוחה בתחום של ייעוץ לנוער 

וצעירים/ות עם מוגבלויות על מנת להטמיע את הנושא בכל סניפי הרשת, בדגש על הייעוץ 

קט הינו חלק מרכזי בחזון של דלת פתוחה, המכיר ופועל לקידום זכויותיהם/ן י. הפרויהווירטואלי

 של א/נשים עם מוגבלויות למיניות וזוגיות.

 

 מקצועיים לגופים ימי עיון והכשרותות ברצאה

בינואר התקיים יום עיון בנושא שיח על מיניות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת  ▪

יש מחזור לבנים יש זקפה". סיון לוטן, רכזת דלת פתוחה באר שבע ייצגה  בן גוריון "לבנות

 .IPPF –אותנו והרצתה על חינוך מיני מהימן ואמין כתפיסת דלת פתוחה וה 

 .בשיקום במסגרת מושב שעסק במיניות ונכותהרצאה בכנס השנתי לאורולוגים  2/3ב ▪

הציגה אורטל לוי את האתגרים עימם מתמודדים א/נשים עם מוגבלות  ההרצאה במסגרת

 בדרכם לזוגיות ומיניות

התקיים כנס ארצי בנושא "נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות" במכללת ספיר.  22/3ב ▪

שרון אורשלימי הרצתה בנושא "פרקטיקות מיניות הטרונורמטיביות כגורם דכאני עבור 

 נערות וצעירות".

תקיים בבניין עיריית ת"א יפו הפרויקט עירוני, ש –"רגע אחד חינוך"אירוע התקיים  18/5ב ▪

 מפגש בנושא  תל אביב, ניצן הכהן, העבירה "דלת פתוחה"רכזת בנושאי חינוך ותרבות. 

 כפי שהיא באה לידי ביטוי במציאות של היום. ""מיניות, חינוך, תרבות
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מגשרים בקהילה האתיופית בשיתוף עמותת לקהל של ברחובות התקיים יום עיון  3/7ב ▪

הצגנו את פעילות דלת פתוחה ופעילותה הייחודית בקרב קהילות עולות,  . ביום העיון,פידל

ועל הקשר בין חינוך למיניות, התנהגויות סיכון ותקשורת בין מבוגרים למתבגרים בנושא 

 מיניות.

וחה לעובדי קידום נוער ועו"ס, בנושא התקיים יום עיון של מחוז מרכז במשרד הרו 17/7ב ▪

"ממיניות בריאה ועד פגיעה מינית ומה שביניהם". דלת פתוחה הרצתה בתחום של מיניות 

 בריאה והציגה את עקרונות החינוך המיני והתפיסה לאורה פועלת דלת פתוחה.

: "צעירים במצבי סיכון בישראל בנושאבאוניברסיטת בן גוריון  עיון יוםהתקיים  2/11ב ▪

מדיניות, מחקר ופרקטיקה". שרון אורשלימי הרצתה בנושא "נגישות לשירותים לתכנון 

 משפחה כזכות בסיסית של צעירות".

התערוכה "אין מגבלה לאהבה" במסגרת הכנס השנתי של משרד הבריאות  הוצגה 4/12ב ▪

 בנושא "מערכת הבריאות מתמודדת עם אי שוויון". הכנס עסק בין היתר במפגש של אנשים

 עם מוגבלות עם מערכת הבריאות. 

תערוכה "אין מגבלה לאהבה" בכנס הבינלאומי של האגודה הפיסיקלית הוצגה ה 31/12ב ▪

תחומי הרפואה, הפיזיותרפיה, רפואה משלימה, מאנשי מקצוע  . לתערוכה הגיעולשיקום

 עו"ס ועוד.

 

 מספר שיא של מתנדבות ומתנדבים בעמותה

מתנדבות  183הגענו למספר שיא של מתנדבים ומתנדבות בעמותה, והוא עומד על  2017בשנת 

מספר תחומים: ייעוץ במרכזי הייעוץ, שיווק והסברה בבתי  ההתנדבות נפרשת עלומתנדבים. 

ספר, הנחיית סדנאות לנוער וצוותים חינוכיים, הפקת שבוע מיניות בריאה, עיצוב וייעוץ 

 מתנדבים בעמותה מתמחים בנושא של פיתוח משאבים ותקשורת.חלק מה ,בנוסף טכנולוגי.

 

 מבנה חדש לדלת פתוחה באר שבע

בחודש מרץ התקיימה השקה חגיגית למבנה החדש של דלת פתוחה באר שבע. באירוע נכחו 

חפצי  הד"רסגנית ראש העיר ומחזיקת תיקי החינוך והרווחה, וראש העיר, מר רוביק דנילוביץ 

זוהר. המבנה החדש יאפשר את הרחבת הפעילות של דלת פתוחה בעיר ויאפשר מתן מענה 

 הולם לנוער המגיע לדלת פתוחה.
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 אירוע התרמה שנתי

קיימנו אירוע התרמה שנתי לדלת פתוחה עם מופע סטנד אפ של ד"ר צחי בן ציון  22/3ב

איש/ה, ביניהם/ן, שותפים ושותפות לדרך, תומכי/ות  350בת"א. לאירוע הגיעו  11 בהאנגר

 העמותה, הקהל הרחב, וכן עיתונאים/יות וא/נשי עסקים.

 

 י התרמה מקומייםיאירוע

התקיימו שלושה אירועי התרמה ביוזמת הסניפים של דלת פתוחה. בבאר שבע  2017בשנת 

התקיימה מסיבת התרמה במועדון הברקה, בתל אביב התקיימה מכירת בגדים יד שניה בבר 

 המלכי ובחיפה התקיים ערב ספוקן וורד על מגדר ומיניות בסינקופה בר.
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 פרוייקטים ייחודיים

 

 (הגיוס המיוחד חיילות) איתןפרוייקט 

עבור  בריאה ומיטיבהלתת כלים לקבלת החלטות מיטביות והתנהגות מינית  נועדהפרויקט 

ועד כה סיימו  ,2005הפרויקט מתקיים משנת  ומסתכנת. חיילות המגיעות לרוב מסביבה מסכנת

ופועל הפרויקט מתקיים בשיתוף פדרציית קליבלנד חיילות את הפרויקט בהצלחה.  12,000

 חיילות.  600 השתתפו בתכנית 2017בשנת  ומחווה אלון. 80בסיסים צבאיים: מחנה בשני 

 

 פרוייקט צל"ש לנערות בסיכון 

 )צל"ש( העומדות לפני שירות צבאי או לאומיבבתים חמים ולנערות הפרויקט מיועד לנערות 

ים. מוחלשת ומהצטלבות מיקומי שוליונמצאות במצבי סיכון. רוב הנערות מגיעות מסביבה 

במהלך  ,נערות מאותרות על ידי משרד הרווחה ועמותות הפועלות עם המשרד בשיתופי פעולהה

הפרויקט נערך בשיתוף משרד  קהילה מקיים סדנאות תהליכיות לנערות.חינוך בתקופת זו מערך 

 .נערות 654השתתפו בפרויקט  2017 בשנת. הרווחה

 

 חסרות מעמד פרוייקט תכנון משפחה בקרב נשים אריתראיות

, של עיריית ת"א( סיוע לקהילה הזרה)מרכז  פתחנו בשיתוף פעולה עם מסיל"ה 2017במאי 

, בנושא של תכנון משפחה וקידום בריאות מינית בקרב HATDנציבות האו"ם לפליטים וקרן 

קהילת מבקשות המקלט והפליטות בתל אביב. הפרויקט כלל הכשרה לצוות הפסיכו סוציאלי 

בנושא תכנון משפחה ולאחר מכן פתיחת קבוצה של נשים מנהיגות בקהילה.  של מסיל"ה

במקביל הפקנו עלון מידע על אמצעי מניעה בשפה הטיגרינית, היחיד מסוגו בארץ וייתכן שאף 

 בעולם.

 

 פרוייקט "בינינו"

פועלת למען פיתוח ושיפור התקשורת בין מתבגרות/ים עם הוריהם ושילוב טוב יותר שתכנית 

סדנאות  4התקיימו  2017ברת המתבגרים/ות הישראלית הוותיקה. במהלך שנת עם ח

תהליכיות במועדוניות של נערות/ים מהקהילה האתיופית, הרצאה למגשרים תרבותיים יוצאי 

 הקהילה האתיופית ושתי סדנאות לנוער יוצא בריה"מ לשעבר. 

 .א/נשי צוות 30נערות/ים ו 142בסדנאות סה"כ השתתפו  2017בשנת 
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 פרוייקט "אתך"

נערות ללא עורף משפחתי בהליך הפסקת היריון. זהו פרויקט ארצי שפועל  הפרויקט נועד ללוות

רחבי מכל מתנדבות , ומופעל באמצעות בשלושה מוקדים בארץ: באר שבע, תל אביב וחיפה

 מעניקות ליווי צמוד וקשוב, תומך ומקצועיושעברו הכשרה ייעודית ב"דלת פתוחה"  ,הארץ

, שאינן מקבלות תמיכה ממשפחותיהן בתהליך הפסקת הריון. לכל 19לנערות מתחת לגיל 

 אורכו, לפני, במהלך ואחרי.

 

 "למעני" פרוייקט בפנימיית בית רות

סיכון. על קצה רצף ה נערותשל  הןפרויקט שמטרתו להעניק הזדמנות אמיתית לשינוי בחיי

מרמות סיכון שונות,  לנערותמותאם ת רות ופנימיית ביהפרויקט נבנה מראשיתו בשותפות עם 

 נערות -בצו משפט למסגרת חוץ ביתית  ןמבית ומרקע קשה והוצא ותהמגיע אלוהחל מ

 ותשמגיע בנערותוכלה  -מאלימות מינית, פיזית או התעללות נפשית והזנחה קשה  ותשסובל

סיוע בלימודים או פעילות פנאי לאחר שעות הלימודים.  ותממשפחות מוחלשות, ולא מקבל

הפרויקט כלל הכשרת הצוות הטיפולי והחינוכי בפנימייה, ואחריו תכנית תהליכית עם הנערות 

 נערות. 40 השתתפו בפרוייקט 2017בשנת  לאורך שנת הלימודים.

 

 פרוייקט "וונדר גירל"

, רמלה ולוד ריםעמה 14-16בנות הקהילה האתיופית בגילאים  לנערותפרויקט מותאם ה

להעצים ולחזק את הקול הפנימי הטמון בכל אחת מהנערות, לסייע להן להקשיב לו ומטרתו 

ולהפכו למצפן המוסרי שיסייע להן לנווט בחייהן נכונה, לקחת אחריות אישית, לבחור מתוך 

מי שיש לרבות מהנערות בין הבית לבין הפרוייקט שם דגש על הקונפליקט הפני .ידע וכוח

 נערות. 31 בפרוייקט משתתפות 2017שנת החל מהחברה. 
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 והתמיכה ייעוץערך המסיכום פעילות 

 

עד  מרכזי ייעוץ, מידע ותמיכה לנוער וצעירים/ות 12רשת ארצית המונה דלת פתוחה מפעילה 

. מרכזי הייעוץ מעניקים שירותים במגוון נושאים: בריאות מינית, ייעוץ רגשי, ייעוץ זוגי, 25גיל 

טיפולים פסיכולוגיים, שירותי דיאטנית, שירותים גינקולוגיים וטיפולים וסדנאות לצעירים עם 

בהנגשה מוגבלות פיסית ו/או חושית. כמו כן, בחלק ממרכזי הייעוץ ניתן ייעוץ בשפה הערבית ו

תרבותית. מרכז הייעוץ הגדול ביותר הוא "הדלת הווירטואלית" המהווה את הזירה המרכזית 

 של פניות של נערים ונערות לייעוץ וירטואלי.

 

מדריכי/ות  עובדות סוציאליות, אחיות,מתנדב המורכב מעל ידי צוות  יםנוהלמרכזי הייעוץ מ

מרכזי הייעוץ לוגיות ורכזות. מתנדבי ומתנדבות פסיכו נוער, יועצות/ים חינוכיות/ים, רופאים/ות

השנה  ואחר כך משתלבות/ים במרכזים השונים.ומעמיק עוברים/ות קורס הכשרה מקצועי 

מתנדבים ומתנדבות מופלאים/ות הנותנים/ות  187עמד על  2017מספר המתנדבים/ות לשנת 

 ער הפונה אלינו.ושירות מדהים לנ

 

 :הדלתותרשימת 

 תל אביבדלת 

 חיפהדלת 

 באר שבעדלת 

 ת )דלת פתוחה רעות(מוגבלויואנשים עם לדלת 

 חולוןדלת 

 מועצה אזורית מנשהדלת. 

 רמלהדלת 

 בית שמשדלת 

 ראשון לציוןדלת 

 רחובותדלת 

 נצרתדלת 

 אינטרנטי(ייעוץ ) דלת וירטואלית

 מענה לילה למקרי חירום
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 :"דלת פתוחה" והתמיכה של של מרכזי הייעוץ 2017סיכום נתוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ערוצי ארבעמרכזי הייעוץ "דלת פתוחה" בלפניות  17,514התקבלו  2017בשנת  •

היו בנושא מין  62%, מתוכן פנים מול פניםבו , במענה לילההייעוץ: באינטרנט, בטלפון

 היו בנושאים נוספים של גיל ההתבגרות. 12%היו בנושאי מין ומיניות ו 26%בטוח, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ייעוץ. מהפניות ל 54% פניות, המהוות 9,498 התקבלו פניות האינטרנטיערוץ הב •

 לייעוץ.מהפניות  31% תהמהוופניות,  5,530התקבלו  פניות הטלפוניערוץ הב •

 לייעוץ.מהפניות  11%המהוות  פניות, 1,859התקבלו בערוץ הפניות פנים מול פנים  •

 מהפניות לייעוץ. 4%פניות, המהוות  627בערוץ הפניות של מענה הלילה התקבלו  •

 .18 – 14הגילאים העיקריים בפניות לרשת "דלת פתוחה" הם  •

נערים, נערות, הורים וא/נשי מקצוע, עברו הדרכות שונות בנושאי מיניות  10,441 •

 הפעילות הקהילתית של סניפי הרשת.תזונה נכונה ועוד, דרך דימוי גוף ובריאה, זוגיות, 

כ מין בטוח"סה
62%

כ מין  "סה
ומיניות
26%

אחר
12%

17,514-כ פניות לדלת פתוחה "סה
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 מגדר בשלושת ערוצי הייעוץ חלוקת הפניות לפי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הם נערים 37% –מהפונים והפונות לייעוץ "בדלת פתוחה" הן נערות, ו  63% •

( פונים/ות לייעוץ 57%( ונערות )43%ערוץ הפניות הטלפוני הוא ערוץ הייעוץ בו נערים ) •

 באופן הכי דומה.

 נערים. 29% –נערות ו  71%בערוץ האינטרנטי פנו  •

נערות הפונות לייעוץ ב"דלת פתוחה", המהוות לפניות פנים מול פנים יש רוב בערוץ ה •

 מהפניות. 70%

 

 

 חלוקת הפניות בקטגוריית מין בטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37%

63%

פניות לפי מגדר

נערים נערות

חשש להריון  
ללא  שימוש  
באמצעי מניעה

18%
חשש להריון  

למרות שימוש 
באמצעי מניעה

7%
חשש להריון  
ללא חדירה

7%

אמצעי מניעה  
לשעת חירום

9%
אמצעי מניעה

32%

הריון לא  
מתוכנן
16%

אחר
11%

10,858-כ פניות על מין בטוח "סה
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 טלפוני ופנים מול פנים בלבד –חלוקת הפניות לפי גיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהפניות לרשת  15%בערוץ הפניות פנים מול פנים התקיימו הכי פחות פניות, המהוות  •

 "דלת פתוחה".

 .18 – 14הגילאים העיקריים בפניות לרשת "דלת פתוחה" הם  •

נערים, נערות, הורים וא/נשי מקצוע, עברו הדרכות שונות בנושאי מיניות  14,326 •

 בריאה, זוגיות, תזונה נכונה ועוד, דרך סניפי הרשת השונים.

 

 אינטרנטי(ייעוץ ) ""דלת וירטואלית

 שאלות באתר האינטרנט של דלת פתוחה. 8,940התקבלו  2017בשנת 

 נושא הפניה המרכזי הינו מין בטוח.

 .2016בשנת  530,250, לעומת 565,561 פעילויות באתר:

 14.1 –משתמשים חדשים ו  85.9%. 2016בשנת  384,190 לעומת 424,910 משתמשים:

 משתמשים ותיקים.

 גברים. 35% –נשים ו  65%

 .2016בשנת  968,890לעומת  984,225 הצגות דף:

 

 גירלס4מענה באתר 

 שאלות  156נענו  -מדור מיניות 

  135,574צפיות: 

 צפיות בעמודי תשובות לשאלות  65,520

 שאלות 156נענו  –מדור "אהבה טישו" 

  165,458צפיות: 

 מענה באתר פרוגי

שאלות במדור  156התפרסמו  2017בשנת 

 פרוגי.

ממוצע כניסות היוניקים בכל מדור הינו 

2,500. 
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 סיכום פעילות מערך חינוך בקהילה

 

מיניות "דלת פתוחה" עורכת סדנאות, הרצאות וימי עיון בקהילה במטרה להפוך את השיח על 

בריאה ואחראית כחלק אינטגראלי מהשיח החינוכי במוסדות הטיפוליים החברתיים 

בחינוך הפורמלי והבלתי  וצעירים נוער ,קהלי היעד הם ילדים והחינוכיים של החברה בישראל.

 , עם ובלי מוגבלות, הורים למתבגרים, נוער בסיכון, צעירות לפני שירות, חיילות, ועוד.פורמלי

 

המוצעות במסגרות החינוך הן בתחום של מיניות ואינטימיות במעגל החיים ומקיפות הסדנאות 

את נושא המיניות על היבטיו השונים. מטרתן להקנות כשרות ומסוגלות אישית למתבגרים/ת 

למיניות יום יומית חיובית ומיטיבה. התכנים בסדנאות הם עדכניים ושואבים את הידע מתוך 

 ידע החדש ביותר בתחום.המציאות המתהווה ומתוך ה

בתי הספר היסודיים לסדנאות בנושא גלישה בטוחה גדל הצורך מצד  זבשנת הלימודים תשע"

 באינטרנט, שימוש בפורנוגרפיה, הגוף המשתנה, אידיאל היופי וחברות.

 

 חברה ערביתפעילות ב

בני נוער ערבים מצויים בקונפליקט שבין עולם תרבות שמרני ומסורתי לבין עולם תרבות פרסום, 

קדמה ומתירנות. בחברה הערבית קיימת סגירות רבה בכל הקשור לחינוך מיני והנתק בין 

המתבגרים לבין הוריהם בנושא רגיש זה אינו מאפשר לקיים שיח פתוח. מציאות זו מובילה 

ן, נישואין בגיל צעיר ולעתים קרובות בתוך המשפחה, דיכוי נשים, רמת ילודה לבורות בנושא מי

 גבוהה מאד, העברת מחלות מין ופגיעות מיניות. 

 ילדים, נוער והורים. 95סדנאות ל 26התקיימו  2017בשנת 

 

 :חינוך פורמלי

 בסדנאות "דלת פתוחה":ותלמידות תלמידים  10,222 השתתפו 2017בשנת 

 תלמידים/ות 1,103בתי ספר, בהם השתתפו  14בתי ספר יסודיים:  •

 תלמידים/ןת 4,437בתי ספר, בהם השתתפו  17חטיבות ביניים:  •

 תלמידים/ות 4,682בתי ספר, בהם השתתפו  23בתי ספר תיכוניים:  •
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 בחינוך הפורמלי 2017פעילות בשנת סיכום 

 
 

 פורמאלי: בלתיחינוך 

 נ"סים, בתנועות נוער וכיו"בתבסדנאות דלת פתוחה במ נערים ונערות 586השתתפו 

 מסגרות טיפוליות:

 בפנימיות רווחה, בתים חמים, מועדוניות וכיו"ב. נערים, נערות וצעירים 2,134השתתפו 

 :הורים

 הורים.  352השתתפו  ןסדנאות/הרצאות להורים, בה 13התקיימו 

 צוותים מקצועיים:

 א/נשי מקצוע. 613מקצועיים, בהן השתתפו הדרכות לצוותים  26התקיימו 

 

איש ואישה  13,907מוסדות שונים בהם השתתפו  165-נעשתה פעילות חינוכית בלסיכום, 

 בסדנאות והרצאות.

 

 מערך חינוך בקהילה:של  2017 פעילות בשנתסיכום 

 

בתי ספר 
יסודיים
11%

חטיבות  
ביניים
43%

בתי ספר 
תיכוניים
46%

בתי ספר יסודיים חטיבות ביניים בתי ספר תיכוניים
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 סיכום פעילות מערך הכשרת א/נשי מקצוע

 

א/נשי מקצוע מתחומי דעת שונים כמנחי/ות מרכז ההכשרה מוביל תכנית דגל להכשרת 

"דלת פתוחה" היא בעלת תו תקן ייחודי ובלעדי בישראל קבוצות במיניות האדם. 

 Internationalלהסמכת א/נשי מקצוע בתחום זה מטעם הארגון העולמי הגדול בעולם

Planned Parenthood. 

 

שא המיניות על היבטיו תכנית ההכשרה ללימודי תעודה, היא רב תחומית המקיפות את נו

השונים. מטרתה להקנות כשרות ומסוגלות אישית להנחות קבוצות של ילדים, מתבגרים 

ומבוגרים בתחום של מיניות יום יומית, חיובית ומיטיבה. מאחר וחינוך למיניות בריאה ואחראית 

הוא תהליך מתמשך ומתפתח לאורך החיים המחייב התייחסות מותאמת, מרכז ההכשרה 

ר את המנחות והמנחים שלו להיות מקור של ידע, איתור ומתן מענים וכלים הולמים מכשי

 להתמודדות בסוגיות של מיניות והתנהגות מינית בריאה. 

 

 תכנית הסמכה ללימודי תעודה "חינוך למיניות"

מספר שיא , בתל אביב ובחיפההשנה נפתחו שבע כיתות לימוד של התכנית "חינוך למיניות" 

דבר המעיד על החשיבות והנחיצות בקרב א/נשי המקצוע להתמחות בתחום של  של קורסים,

 חינוך למיניות בריאה.

המוכרת לגמול השתלמות ומקנה תעודת שעות סופרוויז'ן,  28לימוד + שעות  224תכנית בת ה

  .מיניות האדםבהנחיית קבוצות בהסמכה 
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 תקשורתהופעות ב

 

 2חדשות ערוץ  –מסע הייסורים בדרך להפלה  - 2017פברואר 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2017/Article-

2b825918ae91a51004.htm 

 תכנית משפחה גרעינית בגלי צה"ל –אמצעי מניעה הורמונליים לנערות  - 2017מרץ 

http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170306-

14&Type=aod&Width=300&Height=200 

 תכנית משפחה גרעינית בגלי צה"ל –על ההפיכה לאישה 

http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170308-

14&Type=aod&Width=300&Height=200 

 YNETידיעה ב –אנשי עסקים באירוע ההתרמה השנתי של דלת פתוחה 

4941662,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 פמיניזם הציל נשים ממוות –מכתב תגובה לטור שהתפרסם בעיתון הארץ  - 2017מאי 

https://www.facebook.com/opendoorIFPA/photos/a.355024444585435.89348.35

4995937921619/1360621937359009/?type=3&theater 

 ילדים מתחילים לראות פורנו בכיתה ד' - 2017יוני 

-q2_2017/Article-israel/education-http://www.mako.co.il/news

7819fdd9a518c51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639 

 ים לבנות בתכנית משפחה גרעיניתעל תקשורת בין בנ

http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=17062

14&Type=aod&Width=300&Height=200-0 

 מיניות בחברה הערבית - 2017אוגוסט 

http://haifanet.co.il/archives/35453 

 א נעצום עיניים.עושים סקס. בואו ל בני נוער - 2017ספטמבר 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/896/149.html 

 משחקים באהבה - 2017אוקטובר 

http://www.mako.co.il/women-fitness/Article-f4314036f370f51006.htm 

 דקות בחינוכית 23 -מיניות בגיל ההתבגרות  - 2017נובמבר 

https://www.youtube.com/watch?v=qVC6TnXbI9s&t=655s 

 זמנים בריאים, ידיעות אחרונות –לא כיף  - 2017דצמבר 

5054281,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2017/Article-2b825918ae91a51004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2017/Article-2b825918ae91a51004.htm
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170306-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170306-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170308-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170308-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4941662,00.html
https://www.facebook.com/opendoorIFPA/photos/a.355024444585435.89348.354995937921619/1360621937359009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/opendoorIFPA/photos/a.355024444585435.89348.354995937921619/1360621937359009/?type=3&theater
http://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2017/Article-7819fdd9a518c51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
http://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2017/Article-7819fdd9a518c51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170620-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170620-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://haifanet.co.il/archives/35453
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/896/149.html
http://www.mako.co.il/women-fitness/Article-f4314036f370f51006.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qVC6TnXbI9s&t=655s
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5054281,00.html

