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מרכז אלה

לסיוע נפשי-חברתי

אלה
דו”ח פעילות לשנת 2013

הענקת עזרה ומתן סיוע נפשי-חברתי בהתאם לצורך ,זוהי המטרה העיקרית של 'אלה'.
בשנת  2013המשכנו לתת ולפתח ,לבד ובשיתוף פעולה עם אחרים ,פעילויות רבות על
מנת לתרום ליצירת חברה טובה יותר .בדו"ח פעילות זה ,נציג בפניכם את הפעילות עבור
הקהילה ההולנדית בארץ מחד ,ואת הפעילות עבור כלל החברה מאידך.
כמעט  6,000אנשים נהנו מיותר מ 48,000-שעות טיפול ופעילות בשנת הדו"ח

דבר היו"ר
בשנת  ,2013הצלחנו בעזרת התמיכות של הממשלה ,קרנות ותורמים ,להמשיך
את הפעילות הקיימת ולפתח פרויקטים חדשים .באירוע החגיגי לכבודו של יו"ר
העמותה היוצא ,מר גידי פיפר ,הושקה "קרן אלה לכל אחד" ,שמטרתה לסבסד
טיפולים לאנשים מעוטי יכולת המבקשים טיפול .התחלנו לגייס תרומות
מאנשים פרטיים ,חברות עסקיות ,קרנות ומשרדי ממשלה במטרה להעמיד
סכום משמעותי שיאפשר לנו לתת מענה לחלק נכבד ,אם לא לכל הפונים אלינו
בבקשה לטיפול שידם אינם משגת .לשמחתנו הצלחנו כבר בשנה זו ,לעזור
למספר אנשים במימון הטיפול באמצעות הקרן.
חברי הקהילה ההולנדית ממשיכים להשתתף בהתלהבות במפגשים ,קבוצות
הכתיבה ואחרות ,ועבודת המתנדבים .במרכז הארץ אפילו התחלנו לארגן
מפגשים חברתיים למבוגרים ביותר ,בני שמונים פלוס ,שמתקשים לצאת
מהבית באופן עצמאי ,אך מאוד מעוניינים להתראות עם חברים .בעזרת
מתנדבים הם מגיעים למקום המפגש .ההתלהבות כה רבה שאנו מחפשים מימון
כדי להרחיב פעילות זו באזורים נוספים בארץ.
השנה נאלצה 'אלה' להיפרד ממספר נשות צוות ותיקות :שתי עובדות יצאו
לפנסיה ,רודה קובדלו ,שעבדה  13שנה בעמותה באזור הדרום ,ומרים קאן,
שעבדה בעמותה כמעט מיום הקמתה ,בהתחלה בתור מזכירה ,ולאחר מכן
כעובדת סוציאלית וכתרפיסטית .ד"ר סוניה לצטר-פאו עזבה את העמותה
לאחר  27שנות עבודה כדי להתפתח בתחום האקדמיה .השקעתן ,ניסיונן
בעבודה ותרומתן לקהל היעד ראויים לשבח ,והן תהיינה חסרות לנו מאוד.
כמו כן ,נפרדנו השנה מהמתנדב שלמה (סל) ישראלי ,ממקימי העמותה,
שהמשיך להיות פעיל למענה לאורך כל השנים עד שהגיע לגיל המופלג של 94
שנים .לשמחתנו סל ממשיך להיות פעיל ומשתתף בפעילויות העמותה במעונו
החדש בית בארט שבירושלים .אנו מאחלים לו ולאשתו בריאות ,אושר ואריכות
ימים.
בהזדמנות זו ,אני רוצה להודות לוועד המנהל שעושה את עבודתו במסירות
וברצון רב (וכמובן גם בהתנדבות) ,לבני לייזר ויעלה כהן המובילים את העמותה
בצורה יוצאת דופן ,וכמובן לכל העובדים והמתנדבים האחרים.
יהל שחר ,יו"ר
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לסיוע נפשי-חברתי

טיפול נפשי בהתאמה אישית

במשך השנים פיתחה 'אלה' מקבץ של שירותי סיוע נפשיים וחברתיים
שניתן לשלב או להתאים בקלות לצרכים של כל פרט או קבוצה.

טיפול נפשי
אנשים פונים ל'אלה' בתלונות שונות כגון פחדים ,דיכאון ,קשיים
ביחסים עם בני משפחה ,זיכרונות כואבים מן העבר ,בעיות הסתגלות,
בעיות במשפחה הרב תרבותית או הרצון לשנות כיוון בחיים .המטפל
מסייע למטופל לראות את קשייו באור אחר ,לעבד רגשות כואבים
ולהתמודד עם מצבים קשים במטרה לשפר את איכות חייהם.
הטיפול יכול להיות קצר מועד או ארוך טווח ,אישי או עם בן/בת
זוג (טיפול זוגי) או עם בני משפחה אחרים (טיפול משפחתי) ,והוא
יכול להתקיים בקליניקות של אלה או בבית המטופל' .אלה' מטפלת
בילדים ,בני נוער ,בוגרים צעירים ,מבוגרים ,וקשישים.
על מנת להבטיח את איכות מתן השירות והמענה הטיפולי ,עוברים
אנשי הצוות הדרכות פרטניות ,קבוצתיות והשתלמויות.

תמיכה פסיכיאטרית
במקרים מסויימים ,המטפלים מפנים את מטופליהם לפסיכיאטר על
מנת לקבל יעוץ לגבי השימוש בתרופות פסיכו-פרמקולוגיות ומעקב
אודות מצבם הנפשי.

חונכות
המושג "חונכות" משמש לתיאור מערכת יחסים בין אדם מנוסה
לבין אדם הזקוק לתיווך ועזרה בהתמודדות עם העולם החיצוני.
החונכות נועדה לסייע לאדם בהתפתחותו האישית באמצעות מתן
ידע ,מיומנויות חברתיות ותמיכה מעשית .החונכים של 'אלה' הם
סטודנטים לעבודה סוציאלית ולגרונטולוגיה ובוגרת לימודי הומניזם.

טיפול קבוצתי
במהלך השנים פותחו ב'אלה' סוגים שונים של קבוצות טיפוליות.
חלקן הינן קבוצות בהן מתנהל שיח סביב נושאים אישיים
וחלקן הינן קבוצות בהן נעשה שימוש בכלים שונים כגון
כתיבה ,קטעי ספרות או סרטים ,על מנת לדון בקשיים
והתמודדויות.

עבודה קהילתית
העבודה הקהילתית פועלת לשם עידוד השתלבות חברתית
של המשתתפים .העבודה נעשית במידה רבה על ידי מתנדבים,
הפועלים תחת הדרכה מקצועית של אנשי מקצוע מטעם 'אלה'.
במסגרת זו מפעילה העמותה קבוצות חברתיות ,קבוצות בין-
דוריות ,פרויקטים למתנדבים ,הרצאות וסדנאות לקהל היעד.

טקסים ,אירועים ופרויקטים ייחודיים
'אלה' מארגנת הן בקרב הקהילה ההולנדית והן בקרב הקהל הרחב
טקסים ואירועים .בנוסף ,מוציאה העמותה לפועל פרויקטים
ייחודיים על פי הזמנה של גופים ציבוריים וממשלתיים ומדריכה
את מתנדביהם ואנשי המקצוע.
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'אלה' עבור יוצאי הולנד

בשנת  2013קיבלו יותר מ 1200-יוצאי הולנד יחדיו  22,000שעות סיוע.

טיפול נפשי ,חונכות ותמיכה פסיכיאטרית
בשנת  2013קיבלו  401יוצאי הולנד טיפול פסיכותרפי .מתוכם היו
 160ניצולי שואה .עמותת 'אלה' מסבסדת גם טיפולים נפשיים
לאנשים מהדור השני לניצולי שואה יוצאי הולנד 131 .אנשים קיבלו
טיפול במסגרת זו .שאר המטופלים היו בני זוג או נכדים של ניצולי
שואה הולנדים והולנדים ללא רקע שואתי .המטופלים קיבלו טיפול
פרטני ,זוגי ומשפחתי בתדירות ממוצעת של פעם בשבוע 4 .אנשים
קיבלו ליווי צמוד על ידי חונך ו 19-אנשים קיבלו תמיכה פסיכיאטרית.

טיפול קבוצתי

אופים עוגיות בקדירה בחדרה

בשנת  2013הפעילה 'אלה'  14קבוצות טיפוליות בקהילה ההולנדית.
התנהלו שתי קבוצות דיון שיועדו לדור השני של ניצולי השואה ,חמש
קבוצות כתיבה ,שלוש קבוצות סרטים ,קבוצה לניצולי שואה שהיו ילדים
בזמן מלחמת העולם השנייה ,קבוצת ביבליותרפיה ,ושתי קבוצות להעלאת
זיכרונות בעזרת אלבומי תמונות .בקבוצות אלו השתתפו  245אנשים.

קבוצות חברתיות

גיוס משאבים
'אלה' עובדת באופן תמידי על איתור מקורות מימון
רלוונטיים בהולנד .במסגרת זו נעשו ב 2013-מאמצים
להפעיל מחדש את העמותה ההולנדית למען גיוס
המשאבים ל'אלה' בישראל .בין יתר פעולות הגיוס,
הוקם חוג ידידים מאנשים אמידים ומוכרים מעולם
הפוליטיקה והעסקים בהולנד .בנוסף ,הצלחנו לאייש ועד
פעיל בהולנד ומספר מתנדבים הפועלים למען העמותה.

באזורים שונים בארץ ,מארגנים עובדים קהילתיים של 'אלה' ,יחד עם
צוות מתנדבים ,פעילויות לאנשים מקבוצות גיל ורקע דומה .דרך קבוצות
אלו ,מקבלים המשתתפים אפשרות להכיר אנשים חדשים וליצור קשרים.
בשנת  2013פעלו תשע קבוצות חברתיות ליוצאי הולנד ברחבי הארץ.
חמש קבוצות התארגנו בשיתוף פעולה עם ארגון עולי הולנד 237 .אנשים
השתתפו בקבוצות החברתיות.

דיירי בית בארט
מחופשים בפורים

2013
'אלה' עבור יוצאי הולנד
המשך

עבודת מתנדבים

ריק לוי בהשקת ספרה "שביל חיי"

ל'אלה' יש כיום כ 120-מתנדבים ולהם תפקידים חברתיים ,ארגוניים
ומעשיים בתוך הארגון ובקהילה.
חלק מהמתנדבים עורכים ביקורי בית אצל מבוגרים וחולים ועזרים להם
באופן אישי .מתנדבים נוספים עוזרים בארגון הפעילויות החברתיות
ובעבודות משרדיות ב'אלה'.
כל המתנדבים מקבלים הדרכות פרטניות וקבוצתיות .כלומר ,הם משתתפים
בהרצאות וימי עיון העוסקים בהיבטים שונים של עבודתם ומדברים על
ניסיונם בעבודת ההתנדבות עם העובד הסוציאלי המלווה .בשנת 2013
נתנו המתנדבים כ 4,410-שעות עזרה ל 60-קשישים נזקקים .וכן ,קיבלו
ונתנו כ 2534-שעות עזרה בפעילויות קבוצתיות .המתנדבים קיבלו יותר
מ 600-שעות הדרכה בעבודתם.

טקסים ,אירועים ופרויקטים
ייחודיים
■	ב 2013-התקיים יום המתנדב המסורתי ,יום של
כיף ולימודים בו אנו מביעים את הערכתנו לעבודה
המסורה של מתנדבנו .ביום זה ,שהתקיים בבית
יוליאנה ,השתתפו  90מתנדבים.
■	התקיים ערב השקה לספרה של ריק לוי "שביל חיי".
ריק לוי הינה ניצולת שואה יוצאת הולנד .כ 50-איש
השתתפו במפגש בו רואיינה ריק על תהליך הכתיבה
הרצון להוציא ספר ועל חייה בכלל.
■	בשנת  2013התקיימו במקביל שני טקסי זיכרון ליום
השואה והגבורה ,האחד בהרצליה והשני בחיפה.
השנה עמד היום בסימן "מקום לזיכרון" .על פי
המסורת הודלקו ששה נרות זיכרון על ידי ניצולים
שסיפרו למשתתפים על מקומות משמעותיים
עבורם בזמן מלחמת העולם השנייה .המשתתפים
קיבלו הזדמנות להקריא את שמות יקיריהם שנרצחו
והודלק נר התקווה על ידי הדור הצעיר .בהרצליה
הוקרן לאחר הטקס הסרט התיעודי "כאן היה
ברטרם" .לאחר הסרט ניתנה האפשרות להשתתף
בקבוצות דיון בהדרכת מטפלי 'אלה' כדי לעבד את
התחושות והמחשבות שעלו אצל המשתתפים .כ-
 400איש השתתפו בטקסים.

ביום השואה ,שישה ניצולים מדליקים נרות זיכרון

אוכלים צהריים יחדיו ביום המתנדב
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'אלה' עבור החברה הישראלית

בשנת  2013קיבלו  4,556אנשים בחברה הישראלית יחדיו
 26,540שעות טיפול.

טיפול נפשי

קבוצות בין-דוריות" :כותבים חיים" והמחזה

בשנת  2013טופלו  201מטופלים ישראליים ללא קשר הולנדי .מתוכם
היו  103ניצולי שואה ו 98-מטופלים מרקעים שונים .ב 2011-החלה
'אלה' לספק שירותי טיפול נפשי לניצולי שואה על פי דרישה ובמימון
של משרד האוצר .המטפלים מגיעים לבית המטופלים מכיוון שרובם
לא ניידים מפאת גילם.
בנוסף מטפלת 'אלה' בניצולי שואה נוספים בעזרת מימון של החברה
להשבת רכוש ותורמים שונים.
למטופלים ללא קשר לשואה 'אלה' משתדלת לעזור במימון דרך "קרן
'אלה' לכל אחד" כמה שניתן.

עידוד וחיזוק הקשרים הבין דוריים עמדו תמיד בראש סדר העדיפויות
של עמותת 'אלה' .לשם כך מפעילה 'אלה' כבר מספר שנים קבוצות
כתיבה בין דוריות בערים שונות ברחבי הארץ .בקבוצות נפגשים
קשישים ניצולי שואה עם ילדי תיכון ,במשך  12מפגשים ,בכדי לבצע
תרגילי כתיבה ,להקריא לקבוצה את הסיפורים שנכתבו ולדבר עליהם.
הנושאים המדוברים בקבוצה שייכים לכלל הגילאים כגון :אהבה,
משפחה ,חברות ,חגים ,תרבות ,בית ,תקוות וחלומות וכו' .קבוצות
אלו תורמות רבות לגישור הפערים בין מבוגרים וצעירים ומעניקים
למשתתפים ,מבוגרים וצעירים כאחד ,משמעות ,הבנה הדדית וסיפוק
רב .הצעירים לומדים על ההיסטוריה ממקור ראשון והמבוגרים
מקבלים אפשרות להציץ לעולמם של הצעירים.
בסיום כל סדנא מוציאה 'אלה' לאור חוברת עם סיפורים
שהמשתתפים כתבו במהלך הקבוצה .כל משתתף וכל השותפים
לפרויקט מקבלים חוברת כמזכרת במפגש סיום חגיגי אליו
המשתתפים יכולים להזמין את בני משפחתם .בקבוצות ההמחזה
מציגים המשתתפים הצגה מבוססת על קטעים מסיפורי החיים של
הקשישים ומעלים אותה בפני בני משפחתם ואורחים נוספים.
ב 2013-התקיימו  13קבוצות כתיבה בין-דוריות וקבוצת המחזה בין-
דורית בהנחיית אנשי המקצוע של 'אלה'.
השתתפו בקבוצות השונות  77קשישים ו 76-בני נוער .הם קיבלו
יחדיו  1,893שעות הנחייה.

טיפול קבוצתי
לעמותת 'אלה' מגוון רחב של קבוצות למען קשישים וניצולי שואה
בנושאים שונים .בקבוצות אלו מדברים על זיכרונות העבר וסוגיות
החיים בדרכים יצירתיות ,על ידי שימוש בכלי עזר כגון המחזה ,שירים,
אלבומי תמונות ,מתכונים ועוד .לשכות רווחה מזמינות את העמותה
להנחות קבוצות במרכזי יום ,מועדונים חברתיים לקשישים ו"פינות
חמות" .במסגרת זו התקיימו  21קבוצות דיון ברחבי הארץ.
 229אנשים נהנו מהשתתפות בקבוצות אלו.

'אלה' ארגנה את טקס הזיכרון
למשפחות נרצחים ונרצחות
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'אלה' עבור החברה הישראלית
המשך

הרצאות לקשישים ולניצולי שואה

בשנת  2013נתנו אנשי צוות 'אלה'  77הרצאות על פי הזמנה מלשכות
רווחה שונות ,לקשישים ולניצולי שואה במרכזי יום ובתי אבות
בנושאים שונים כגון חלומות ,הומור ,מצבי לחץ ,משמעות הסודות
בחיינו ,אפליה ודעות קדומות ,סבתאות בעידן המודרני ועוד.
בפעילויות אלו השתתפו  328איש.

הדרכת מתנדבים

טקסים אירועים
ב 16-בדצמבר  2013ארגנה 'אלה' ,בשיתוף פעולה
עם ארגון משפחות נרצחים ונרצחות ומשרד הרווחה,
לראשונה טקס לזכרם של כל הנרצחים והנרצחות
בארץ ,במטרה לתת ביטוי והכרה פומבית לאובדן
היקירים ,לסבל ולשכול הייחודי אשר חוות המשפחות.
במעמד זה ניסינו לשבור את מחסום האטימות
והשתיקה של הציבור ,שאינו מעוניין לשמוע ולהתעמק
בתופעה חברתית זו של מקרי רצח נוראיים .בטקס
הודלקו שבעה נרות זיכרון ושמענו את סיפורן האישי
של שבע משפחות מכל קשת האוכלוסייה הישראלית,
ששקפו את המרקם החברתי וייצגו מקרי רצח שונים.
כ 500-בני משפחה השתתפו בטקס ,והגיעו נציגים
של משרד הרווחה ,משרד המשפטים ומשטרת ישראל.
עקב ההיענות הגדולה נאלצנו להעביר את הטקס ברגע
האחרון מבית חיל האוויר בהרצליה לגני התערוכה בתל
אביב .תחושת ה"ביחד" של המשתתפים הייתה להם
לתמיכה גדולה.

פרסומים וכנסים
■	מספר מטפלי 'אלה' הציגו את העבודה שנעשתה
במרכזי הסיוע בכנס הבינלאומי "אובדן ,שכול וחוסן
נפשי בחברה הישראלית :עובדות תובנות והשלכות"
של המרכז הבינלאומי לחקר אובדן ,שכול וחוסן
נפשי של אוניברסיטת חיפה ,שהתקיים ב28-30-
בינואר  2013באילת.
■	הביטאון הדיגיטלי של העמותה' ,אלה' אינפוקוס,
יצא לאור  10פעמים בשנת  2013ונשלח לקהל
היעד ולקהל האוהדים והתורמים בהולנד באמצעות
הדוא"ל .ניתן לראות את גיליונות הביטאון ב:
.http://www.elah.org.il/content.php?id=31
יומן 'אלה' הוצא לאור הודות למכירת שטחי פרסום.
■	מטפלי 'אלה' פרסמו מאמרים מקצועיים בעיתונות
המקצועית והפופולרית ,והשתתפו במספר תכניות
טלוויזיה ורדיו.

עקב ניסיונה ארוך השנים של 'אלה' בהדרכת מתנדבים העובדים עם
ניצולי שואה והאוכלוסייה המבוגרת ,מתבקשת העמותה על ידי גופים
רבים להכשיר ,להדריך וללוות את מתנדביהם הפועלים בפרויקטים
למען אוכלוסיות אלו.
כך העבירה 'אלה' השנה סדנאות הדרכה למתנדבי בנק הפועלים,
ישראכרט ,בני עקיבא ,חברות היי טק ,עמותת אביב ,הקרן לרווחה,
ובית אבות בית מוזס .בנוסף ,המשיכה 'אלה' בשנת  2013להיות
שותפה בפרויקט "לעד" שמטרותיו לסייע לניצולי שואה בארץ למצות
את זכויותיהם ולעיתים קרובות גם כדי לתעד את סיפור חייהם של
הניצולים .הפרויקט ממומן על ידי המשרד לאזרחים וותיקים ומופעל
על ידי הסוכנות היהודית .תפקידה של 'אלה' בפרויקט הינו להכשיר
את המתנדבים לעבודה עם הניצולים.
בשנת  2013נתנו אנשי המקצוע של 'אלה'  130סדנאות ברחבי הארץ
לכ 2,525-מתנדבים שעבדו בפרויקטים למען ניצולי שואה .הם קיבלו
 5,110שעות הדרכה.

הדרכת אנשי מקצוע והעברת ידע
הודות למומחיותה של 'אלה' בטיפול בניצולי שואה והאוכלוסייה
המבוגרת ,מתבקשת העמותה על ידי מועצות מקומיות וגופים
אחרים להדריך את צוותי העובדים הסוציאליים שלהם ,העובדים
עם אוכלוסיות אלו .בנוסף ,מתבקשת העמותה להציג את עבודתה
בכנסים מקצועיים .בשנת  2013הדריכה 'אלה'  32אנשי מקצוע
וביניהם מרצים של בית הספר לעבודה סוציאלית באיידה שבהולנד,
עובדי הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל ועובדות סוציאליות
המפעילות קבוצת תמיכה לנערות פליטות בדרום תל אביב.

סנ"ה  -מרכזי סיוע למשפחות של נפגעי
עבירות המתה
מחודש יולי  2012מפעילה עמותת 'אלה' חמישה מרכזי סיוע
למשפחות נפגעי עבירות המתה .אבדן בן משפחה כתוצאה של מעשה
אלים נחווה כאירוע טראומטי ,המלווה בתחושה של הלם עמוק
וקריסה פתאומית של העולם המוכר והבטוח .במרכזים מקבלות
המשפחות ליווי בהתמודדות עם בעייתיות מיוחדת זו ,בעזרת מנהלת
המרכז ,טיפול נפשי ,השתתפות בקבוצות תמיכה וסיוע משפטי
מהאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים .המרכזים הוקמו ביוזמה,
במימון ובפיקוח של משרד הרווחה .פעילות ארגון משפחות נרצחים
ונרצחות היוותה תרומה משמעותית להקמת המרכזים .בחמשת
המרכזים בחיפה ,כפר כנא ,תל אביב ,ירושלים ובאר שבע ,עזרה
'אלה' ב 2013-ל 272-משפחות .בנוסף ,התקיימו במסגרת הפרויקט
 7קבוצות תמיכה ,מפגשי הדרכה עם עורכי הדין המלווים את
המשפחות מבחינה משפטית ,ומפגשי הדרכה למטפלים החיצוניים
העובדים במסגרת הפרויקט .חלק ניכר מצוות המטפלים של 'אלה'
השתתף בקורס שנתי בנושא אובדן ושכול בבית הספר המרכזי
לעובדים סוציאליים של משרד הרווחה .מנהלת הפרויקט השתתפה
בפורום עם גופים כגון משרד הביטחון ,משרד הרווחה' ,בשביל החיים'
ו'יד הנקטפים' בנושא קבוצות טיפוליות לבני משפחה המתמודדים
עם שכול ואבל .בסך הכול התקבלו  9,550שעות טיפול וליווי על ידי
בני המשפחות.
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סטטיסטקה 2013

מידע כספי בש"ח
מחזור הפעילויות
סך הכל הוצאות הפעילויות
הוצאות מימון נטו
הכנסות נטו לשנה

7,410,817
()7,346,137
()22,195
42,485

'אלה' ליוצאי הולנד

סה”כ משתתפים כ1200-
סה”כ שעות שרות שהתקבלו 22,144

טיפול נפשי פרטני/זוגי/משפחתי 4,820
2,675
טיפול נפשי קבוצתי
4,339
קבוצות חברתיות
2,600
אירועים ארציים
4,410
עבודת מתנדבים פרטנית
2,534
עבודת מתנדבים קהילתית
636
הדרכת מתנדבים
90
הרצאות
40
הדרכת אנשי מקצוע

40
90
636

4,820

2,534

4,410

2,675
2,600

4,339

שעות שרות שהתקבלו

'אלה' עבור החברה הישראלית
סה"כ משתתפים כ4,556-
סה"כ שעות שרות שהתקבלו 26,240

טיפול נפשי פרטני
טיפול נפשי לבני משפחה של נפגעי עבירות המתה
ליווי ישיר לבני משפחה של נפגעי עבירות המתה
טיפול קבוצתי לקשישים וניצולים
טיפול קבוצתי לבני משפחה של נפגעי עבירות המתה
קבוצות בין-דוריות
הרצאות ניצולים
הדרכת מתנדבים
הדרכת אנשי מקצוע

20
3,146
3,068
4,800
3,521
1,682
1893
3000
5110
20

3,146

5,110

3,068
3,000
4,800
3,521

1,893
1,682

שעות שרות שהתקבלו
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אודות 'אלה'

'אלה'  -המרכז לסיוע נפשי-חברתי הינו ארגון מקצועי המסייע

לאנשים בהתפתחותם האישית ותומך בהשתלבותם החברתית.

'אלה' נוסד בשנת  1979על ידי יוצאי הולנד כדי לתת מענה לצרכים

הנפשיים של ניצולי שואה אשר הגישו תביעה לממשלה ההולנדית
במסגרת חוק קורבנות הרדיפה' .אלה' היה הארגון הראשון בארץ

שזיהה את הצורך בסיוע נפשי לניצולי שואה ולבני משפחותיהם

והיה חלוץ בפיתוח מערך שירותים זה.

תודה מקרב לב על תמיכתכם
(לפי סדר א-ב)

■ Carel Abas Stichting

■ La Fondation pour la Memoire de la Shoah
■ Stichting Joods Algemeen Steunfonds

במהלך השנים התרחב תחום הפעילות וכיום מעניק 'אלה' שירותי

■

תמיכה נפשית וחברתית גם לכלל האוכלוסייה הישראלית ,ללא

■

הבדלי גיל ,רקע ודת ,תוך שימוש בניסיון ובמומחיות שהתפתחו

■

במהלך השנים בטיפול בניצולי שואה יוצאי הולנד ובבני

■
■

משפחותיהם.

■

העמותה מתמחה בפיתוח תכניות קהילתיות והפעלתן באמצעות

■

מתנדבים או אנשי מקצוע ,פיתוח קהילות עולים ,מתן שירותי

■

סיוע נפשי-חברתי במסגרת מוסדית (בתי אבות) ,ופיתוח מערכי

■

הדרכה למתנדבים ולצוותים מקצועיים.

■
■
■
■
■
■

ִעזרו ל’אלה’ ,תמכו בפרויקטים שלנו
'אלה' מגייסת תרומות מקרנות ממשלתיות ופרטיות
ומאנשים פרטיים .נשמח לספק פרטים נוספים על
אפשרויות התרומה ל'אלה'.

תרומה לקרן 'אלה לכל אחד'
מטרת הקרן הינה להעניק טיפול נפשי לאנשים אשר אין
באפשרותם לממן אותו .עלות טיפול אחד הינו ₪ 260
וניתן אף להבטיח טיפול שנתי בסכום של .₪ 5,200
כל סכום לתרומה יתקבל בברכה!

אלי לילי ישראל בע"מ
בנק הפועלים
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה
המשרד לאזרחים ותיקים
חברת בואינג ישראל
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד הרווחה
משרד הרווחה ההולנדי
עיריית תל-אביב
קרן יוסף וקריסטינה קסירר
קרן מרור
קרן משפחת ארקין
קרן שורש
קרן תד אריסון

כיצד ניתן לתרום

לתרומה דרך כרטיס אשראי:
ניתן להתקשר למשרד 'אלה' ב03-6910921-
לתרומה דרך שליחת צ'ק
ניתן לשלוח צ'ק לפקודת 'אלה' לכתובתנו יגאל אלון ,157
משרד  ,941תל אביב 6744365
לתרומה דרך העברה בנקאית בישראל
בנק אגוד ,סניף  063חשבון 078696/47
לתרומה דרך העברה בנקאית בהולנד

IBAN nr. NL75ABNA0550509615 t.n.v.
Stichting Elah Nederland, Amsterdam

‘אלה’ מרכז לסיוע נפשי-חברתי ליוצאי הולנד וקרוביהם (ע”ר)
יגאל אלון  ,157משרד  ,941תל-אביב 67443
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