אלה

דו”ח פעילות לשנת 2015

המטרה העיקרית של 'אלה' הינה הענקת סיוע נפשי-חברתי בהתאם לצורך.
בשנת  2015המשכנו להנחות ולפתח פעילויות רבות בשאיפה לתמוך במטופלינו ולתרום ליצירת חברה
טובה יותר .בשנת הדו"ח נהנו יותר מ 4,600-אנשים מכמעט  40,000שעות טיפול ופעילות .בדו"ח זה נציג
בפניכם את הפעילות עבור הקהילה ההולנדית בארץ ואת הפעילות עבור כלל החברה הישראלית.

בשנת  1979יצאו מקימי העמותה מנקודת ההנחה שהארגון יהיה נחוץ
והכרחי לשנים בודדות בלבד .אך גם השנה נזקק מספר גדול של אנשים
לעזרתנו והעמותה שמרה על צמיחה בפעילות הטיפולית שלה.
בשנה החולפת התמקדנו בהגדרה ומיקוד של תחומי הפעילות של
העמותה לחמשת השנים הקרובות על מנת לקדם את מטרותיה והוחלט
להתמקד בשלושה מישורים עיקריים:
הראשון הוא המשך הטיפול בקהילת יוצאי הולנד ,קהל היעד המקורי של
'אלה' .במסגרתו נמשיך להעניק שירותי טיפול ,קבוצות חברתיות ,פרויקט
מתנדבים ואירועים ארציים עם רגישות רבה לצרכי המטופלים.
המישור השני הוא הטיפול בהתמודדות נפשית עם אבדן ,במסגרתו
תמשיך 'אלה' לתת מענה לאוכלוסיות הסובלות מטראומות הקשורות
לאבדנים ושכול .בשנת הדו"ח הרחבנו את הטיפול בקהל ניצולי השואה
ומשפחות שכולות מסיבות שונות ,והמשכנו את הליווי של משפחות
שנפגעו ממעשי רצח בששת מרכזי הסיוע למשפחות נפגעי עבירות
המתה במימון ופיקוח של משרד הרווחה ..כמו כן ,ניתן מענה למשפחות
שכולות עבור משרד הביטחון.
המישור השלישי הינו הטיפול בכלל האוכלוסייה ,במסגרתו נמשיך
להעניק טיפול נפשי לאנשים מאוכלוסיות נחלשות ,מתוך רצון לתרום את
חלקנו לחברה איתנה יותר .לפונים שידם אינה משגת ,אשר אינם מקבלים
מימון מגורם שלישי ,נשתדל לעזור בסבסוד הטיפול באמצעות "קרן אלה
לכל אחד" כל עוד יש לכך מימון.
אני מודה לכל המעורבים בעבודה :הוועד המנהל ,אשר באופן התנדבותי
לגמרי מקדיש את זמנו ומרצו להשגת המטרות ,ליעלה כהן ובני לייזר,
אשר מובילים את העמותה ,לצוות המטפלים עם היצירתיות ,התלהבות
והמקצועיות הבלתי מעורערת שלו ,למתנדבים שתורמים מזמנם ומרצם,
לקרנות ,לתורמים ,ולגורמים הממשלתיים אשר בזכות תמיכתם אנו יכולים
להמשיך בעבודה הברוכה שאנו עושים.
יהל שחר ,יו"ר
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מה הוא טיפול נפשי-חברתי בהתאמה אישית?

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

קהלי היעד של 'אלה'
'אלה' מעניקה את שירותיה לקהל הרחב ,עם דגש מיוחד
על האוכלוסיות הבאות :קהילת יוצאי הולנד ,ניצולי שואה
מכל התפוצות ,בני משפחות נפגעי עבירות המתה ,משפחות
שכולות זכאי משרד הביטחון ,הורים ששכלו ילד עקב מחלה
ואנשים שמתמודדים עם משברי חיים ,טראומה וכאב נפשי.
'אלה' הינה ספק רשמי של משרד האוצר ,משרד הביטחון,
משרד הרווחה ומשרד החוץ.

עבודה קהילתית
העבודה הקהילתית פועלת לשם עידוד ההשתלבות החברתית
של המשתתפים .למטרה זו מפעילה העמותה קבוצות
חברתיות ,קבוצות בין-דוריות ,הרצאות וסדנאות לקהל היעד
ופרויקטים למתנדבים .המתנדבים פועלים תחת הדרכה
מקצועית של אנשי מקצוע מטעם 'אלה'.

טקסים ,אירועים ופרויקטים ייחודיים

טיפול נפשי

אנשים פונים למרכז '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 חייו .הטיפול יכול להיות קצר מועד
או ארוך טווח ,אישי או עם בן/בת זוג או עם בני משפחה
אחרים ,והוא יכול להתקיים בקליניקות של 'אלה' או בבית
המטופל' .אלה' מטפלת באנשים בכל הגילאים.
על מנת להבטיח את איכות מתן השירות והמענה
הטיפולי ,עוברים אנשי הצוות הדרכות פרטניות ,קבוצתיות
והשתלמויות.

תמיכה פסיכיאטרית
ב'אלה' פועל רופא פסיכיאטר ,המייעץ למטופלי ולמטפלי
'אלה' בנושא השימוש בתרופות לטיפול בבעיות נפשיות
ומעקב אחר מצבם הנפשי.

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 ,קריאת קטעי ספרות ושימוש בקלפים או חפצים,
על מנת לדון בקשיים והתמודדויות.

2015

'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.

המתנדבים של 'אלה' פועלים תחת הדרכה מקצועית
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פרויקטים ייחודיים לקהל יוצאי הולנד

בשנת  2015קיבלו כ 1,200-יוצאי הולנד יחדיו  17,000שעות סיוע.

טיפול נפשי ליוצאי הולנד
בשנת  2015קיבלו  300יוצאי הולנד טיפולים נפשיים
מסובסדים בשפה ההולנדית .ביניהם ניצולי שואה ,בני זוגם,
ילדיהם (הדור השני) ונכדיהם וכן הולנדים ללא רקע שואה.
המטופלים קיבלו טיפול פרטני ,זוגי ומשפחתי או תמיכה
פסיכיאטרית בתדירות ממוצעת של פעם בשבוע.

טיפול קבוצתי ליוצאי הולנד –
קבוצות דיון ומפגשים קבוצתיים עם
אופי אחר
בשנת  2015הפעילה 'אלה' תשע קבוצות טיפוליות לקהילה
ההולנדית ,ביניהן קבוצת דיון לדור השני של ניצולי השואה,
וקבוצה לניצולי שואה שהיו ילדים בזמן מלחמת העולם
השנייה ,קבוצות כתיבה ,קבוצת ביבליותרפיה ,וקבוצות סרטים.

מתנדבים בקהילה ההולנדית

קבוצות חברתיות ליוצאי הולנד
עובדים קהילתיים של 'אלה' מארגנים באזורים שונים בארץ,
יחד עם צוות מתנדבים ,פעילויות לאנשים מקבוצות גיל ורקע
דומה .דרך קבוצות אלו מקבלים המשתתפים אפשרות לבנייה
והרחבה של רשתות חברתיות ,תמיכה הדדית והשתלבות
חברתית טובה יותר .בשנת  2015פעלו עשר קבוצות חברתיות
ליוצאי הולנד ברחבי הארץ .המשתתפים המבוגרים ביותר
מגיעים למפגשים בעזרה של מתנדבים .חמש קבוצות
התארגנו בשיתוף פעולה עם ארגון עולי הולנד .יותר מ200-
אנשים השתתפו בקבוצות.
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יום השואה והגבורה
עבור הקהילה ההולנדית
במעמדה כעמותה שהוקמה על ידי ולמען ניצולי שואה ,חשוב
ל'אלה' לעשות כל שבאפשרותה כדי לתת מעמד מיוחד ליום
קשה זה ,לעשותו משמעותי ככל האפשר למען הניצולים
ובני משפחותיהם ולהעניק להם את התמיכה המרבית .לשם
כך נערך מידי שנה טקס זיכרון סביב נושא שנבחר בקפדנות
על ידי הצוות המקצועי .כל הטקס מתקיים בשתי שפות,
עברית והולנדית ,עם תרגום סימולטאני על גבי מסך .באולם
ההתכנסות נערכת תערוכה – גם היא בנושא היום.
בשנת  2015התקיים טקס זיכרון ליום השואה והגבורה בבית
חיל האוויר בהרצליה בנושא "רציתי עוד לספר לך" .על פי
המסורת הודלקו שישה נרות זיכרון; השנה על ידי ניצולים
שסיפרו למשתתפים על הקשר המתמשך עם יקיריהם שנרצחו
בשואה .המשתתפים קיבלו הזדמנות להקריא את שמות
יקיריהם שנרצחו ונר התקווה הודלק על ידי נציגים מעמותת
"עקיבות" המסייעת לצאצאיהם של יהודי הולנד בחקר
שורשיהם ובבניית גשר לעברם .לאחר הטקס הוקרן הסרט
התיעודי "תרקוד עמי עד סוף החיים" .יותר מ 350-אנשים
השתתפו בטקס.

פעילות במסגרת עמותת החברים
בהולנד
'אלה' עובדת באופן תמידי על איתור מקורות מימון רלוונטיים
בהולנד .דרך עמותת החברים בהולנד נעשו ב 2015-פעולות
גיוס המשאבים כגון :ניהול קשרים עם תורמים פרטיים על
ידי שליחת ניוזלטר דיגיטלי ,מכתבים ,ניהול דף פייסבוק
וניהול קשר עם הועדה המייעצת; פרסום מאמרים בעיתונות
היהודית והמקצועית; איוש דוכנים בכנסים לאוהדי ישראל על
ידי מתנדבים ומתן הרצאות לקבוצות תיירים המגיעות לארץ.
'הקמטוטים' ,קבוצה לבני  80פלוס במרכז הארץ ,מבקרים במפעל
הגבינות של ריינאוד ון חינקל ,בנוכחות שגריר הולנד קספר פלדקאמפ
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ל'אלה' יש כיום כ 100-מתנדבים ולהם תפקידים חברתיים,
ארגוניים ומעשיים בתוך הארגון ובקהילה.
חלק מהמתנדבים עורכים ביקורי בית אצל מבוגרים וחולים
ועוזרים להם באופן אישי .מתנדבים נוספים עוזרים בארגון
הפעילויות החברתיות ובעבודות משרדיות ב'אלה' .ישנם
מתנדבים שמנהלים ספריות עם ספרים הולנדיים ,וכאלה
שמסיעים קשישים לפעילויות .כל המתנדבים מקבלים
הדרכות פרטניות וקבוצתיות ומשתתפים בהרצאות וימי עיון
העוסקים בהיבטים שונים של עבודתם .במפגשים אלו הם
מדברים על ניסיונם בעבודת ההתנדבות עם עמיתיהם ועם
העובד הסוציאלי המלווה .בשנת  2015התקבלו כ 5700-שעות
עזרה מהמתנדבים .המתנדבים קיבלו כ 700-שעות הדרכה.
ביוני התקיים יום המתנדב בתל אביב ,יום פינוק ולמידה,
בהשתתפות  80מתנדבים.

משתתף בטקס יום השואה ,כותב בתערוכה האינטראקטיבית
"רציתי עוד לספר לך"
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פרויקטים ייחודיים לקהל הישראלי

בסך הכל קיבלו כמעט  2,000אנשים יותר מ 12,000-שעות שירות במסגרת זו.

טיפול נפשי
בשנת  2015קיבלו יותר מ 400-אנשים טיפול נפשי במסגרת
פרטנית ,זוגית ומשפחתית ברחבי הארץ ,בקליניקות של
העמותה או בביתם.
משנת ' 2011אלה' הינה ספק שירות של משרד האוצר למתן
טיפול נפשי לניצולי שואה במימון המשרד .המטפלים מגיעים
לבית המטופלים מכיוון שרובם אינם ניידים מפאת גילם.
בעזרת תרומות מתורמים וקרנות ,מעניקה 'אלה' טיפול חינם
לניצולי שואה שאינם זכאים למימון ממשרד האוצר.
בנוסף' ,אלה' הינה ספק מורשה של משרד הביטחון למתן
טיפול למשפחות שכולות .במסגרת זו 'אלה' מטפלת גם בבני
משפחה שאינם מוכרים על ידי המשרד ,כגון סבים ודודים.
לכל פונה שאינו מקבל מימון מגורם אחר' ,אלה' משתדלת
לעזור דרך 'קרן אלה לכל אחד' כל עוד המצב הפיננסי
מאפשר זאת .במסגרת זו מקבלת 'אלה' פניות רבות מארגונים
העוזרים לאוכלוסיות חלשות בבקשה לתת עזרה נפשית
לקהלי היעד שלהם.

בקבוצות נוצרים לעיתים קשרים עמוקים מאוד

קבוצות בין-דוריות "כותבים חיים"

קבוצות דיון לניצולי שואה
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  26קבוצות דיון בכל רחבי הארץ בהן קיבלו 283
קשישים וניצולי שואה בסך הכל  3550שעות פעילות.

הרצאות וסדנאות לקשישים
וניצולי שואה

עיצוב:
סטודיו אורנה כהן

לעמותת 'אלה' מגוון רחב של הרצאות וסדנאות המיועדות
לקשישים וניצולי שואה במגוון נושאים כגון חלומות ,הומור,
מצבי לחץ ,משמעות הסודות בחיינו ,אפליה ודעות קדומות,
סבתאות בעידן המודרני ועוד .לשכות רווחה מזמינות את
העמותה לתת הרצאות אלו במרכזי יום ,מועדונים חברתיים
ובתי אבות .בשנת  2015נתנה 'אלה'  43הרצאות וסדנאות
ברחבי הארץ בהן קיבלו  733ניצולים וקשישים  2390שעות
פעילות.

ניצולי שואה בני

כותבים חיים
מפגשי כת
יבה ושיח בין דורי
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ועמותת ‘אלה’.
ורט גוטמן ,תיכון
רי
גלר
ות
יכון
שרת.

ניצולי שואה
במפגש
בני העיר נתניה
עם תלמידי התיכו
נים :אורט גוטמן,
שי עגנון ,שרת רי
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עידוד וחיזוק הקשרים הבין דוריים עמדו תמיד בראש
סדר העדיפויות של עמותת 'אלה' .לשם כך מפעילה 'אלה'
משנת  2008קבוצות כתיבה בין דוריות בערים שונות בארץ.
ב 2015-התקיימו  6קבוצות כתיבה ודיון בין דוריות בהנחיית
אנשי המקצוע של 'אלה' ברחבי הארץ .בקבוצות נפגשים
קשישים ניצולי שואה עם ילדי תיכון (במסגרת "מחויבות
אישית") ,במשך  12מפגשים ,בכדי לבצע תרגילי כתיבה,
להקריא לקבוצה את הסיפורים שנכתבו ולדבר עליהם.
הנושאים המדוברים בקבוצה שייכים לכל גיל כגון :אהבה,
משפחה ,חברות ,חגים ,בית ,תקוות ,חלומות וכו' .קבוצות אלו
תורמות רבות לגישור הפערים בין מבוגרים וצעירים ונותנים
למשתתפים ,מבוגרים וצעירים כאחד ,משמעות ,הבנה הדדית
וסיפוק רב .הצעירים לומדים על ההיסטוריה "מיד ראשונה"
והמבוגרים מאידך ,מקבלים אפשרות להציץ לעולמם של
הצעירים .כל זה לרוב ,בכדי להגיע למסקנה כי בעצם אין
הבדל גדול ביניהם וכי לכל אדם שאיפות ,חששות ,כישלונות
והצלחות ללא קשר לגיל .בסיום מספר סדנאות 'אלה' הוציאה
לאור חוברת עם סיפורים שהמשתתפים כתבו במהלך
המפגשים .כל ממשתתף וכל השותפים לפרויקט מקבלים
חוברת כמזכרת .בשנת  2015הוצאו לאור  3חוברות .המשרד
לשוויון חברתי ועיריית נתניה נתנו הקצבה להוצאת החוברות
והנחיית הקבוצות ממומנת ברובה על ידי משרד הרווחה.
במסגרת הקבוצות הללו שיתפה 'אלה' פעולה עם מספר רב
של בתי ספר ומוסדות למען קשישים.
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תכנית סנ"ה  -מרכזי סיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה
בשנת  2015קיבלו  509משפחות וסך כל של  1,488בני משפחה ליווי דרך מרכזי הסיוע.

טקס זכרון
ב 20-בדצמבר  2015ארגנה 'אלה' בפעם השלישית טקס
זיכרון 'לא שוכחים אף אחד' בשיתוף פעולה עם משרד
הרווחה ,משרד המשפטים ,משטרת ישראל ,וארגון
משפחות נרצחים ונרצחות ,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 נדלקו
שבע נרות זיכרון ושמענו את סיפור iהאישי של שבע
משפחות מכל קשת האוכלוסייה הישראלית ,ששקפו את
המרקם החברתי וייצגו מקרי רצח שונים .כ 400-אנשים
השתתפו בטקס ,ובאו נציגים של משרד הרווחה ,משרד
המשפטים ומשטרת ישראל .הטקס התקיים בגני התערוכה
בתל אביב .ראש האופוזיציה בוז'י הרצוג ,שהקים את
התכנית ,היה נוכח בטקס ונשא דברים.
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מרכזי סיוע
מחודש יולי  2012מפעילה עמותת 'אלה' מרכזי סיוע
למשפחות נפגעי עבירות המתה .אבדן בן משפחה כתוצאה
ממעשה אלים נחווה כאירוע טראומטי ,המלווה בתחושה
של הלם עמוק וקריסה פתאומית של העולם המוכר
והבטוח .במרכזים מקבלים המשפחות ליווי נפשי ומשפטי
בהתמודדות עם בעייתיות מיוחדת זו .הסיוע ניתן בריכוז
וליווי שוטף של מנהלות המרכזים של 'אלה' וכולל טיפול
נפשי פרטני ,קבוצות תמיכה ,אבחונים וסיוע משפטי
ממשרד המשפטים .המרכזים הוקמו ביוזמה ,במימון
ובפיקוח של משרד הרווחה .ב 2015-המשיכה 'אלה'
להפעיל את ששת מרכזי הסיוע בתל אביב ,באר שבע,
ירושלים ,חיפה ובכפר כנא ובטירה לקהל דוברי ערבית.
השנה קיבלו  509משפחות ליווי דרך המרכזים .בנוסף
ניתנו טיפולים פרטניים עבור  206בני משפחה והשתתפו
 135בני משפחה באחת מ 16-קבוצות התמיכה שהתקיימו
ברחבי הארץ.
אנשי המקצוע של 'אלה' גם הדריכו עורכי דין מהאגף
לסיוע משפטי של משרד המשפטים שעוזרים למשפחות
הנרצחים' .אלה' השתתפה בפורום שכול ואבל של גופים
העסקים בנושא ,כגון המרכז הבינלאומי לחקר אובדן
ושכול של אוניברסיטת חיפה ,משרד הרווחה ,משרד
הביטחון ועוד.
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משמאל :יעלה כהן מנכ"ל משותף 'אלה' ,יהל שחר יו"ר 'אלה',
ח"כ יצחק הרצוג יו"ר האופוזיציה ,בני לייזר מנכ"ל משותף 'אלה',
לרה צינמן יו"ר ארגון משפחות נרצחים ונרצחות

בטקס הזיכרון הדליקו שש משפחות נרות לזכר יקיריהן

שש המשפחות של מדליקי הנרות בטקס 2015
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פרסום ופעילויות לאנשי מקצוע

ב 2015-קיבלו יותר מ 500-אנשי מקצוע ,סטודנטים ומתנדבים מארגונים אחרים
יותר מ 1,200-שעות הדרכה והעברת ידע מטעם 'אלה'.

העברת ידע
עקב ניסיונה של 'אלה' בתחום הסיוע הנפשי לניצולי שואה
ובתחום ההתמודדות עם שכול ואבל ,מתבקשת העמותה
לעתים קרובות להדריך מתנדבים ואנשי מקצוע של גופים
אחרים ,העובדים עם אוכלוסיות אלו .לצד זה 'אלה' מוזמנת
תכופות להציג את עבודתה בכנסים מקצועיים.

הדרכת סטודנטים מאוניברסיטת
תל אביב
בשנת  2014הפכה 'אלה' להיות מקום הכשרה רשמית של
אוניברסיטת תל אביב להכשרת שדה של סטודנטים בתואר
ראשון ובתואר שני בלימודי עבודה סוציאלית .במסגרת זו
הדריכה 'אלה' ב 2015-ארבעה סטודנטים.

ימי עיון וכנסים
בשנת הדו"ח הציגו אנשי צוות 'אלה' את המודלים הטיפוליים
הייחודיים של העמותה ושיתפו אנשי מקצוע ומעוניינים בידע
המקצוע שלהם ב 7-כנסים מקצועיים.

מתנדבים וחברי צוות 'אלה' ברחבת הכנסת

2015
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פרסום ומחקר
בשנת הדו"ח נמשכה הפעילות השוטפת בנושא פרסום
ומחקר .בין היתר ,נחתם חוזה התקשרות עם חברת פאר לוין
תקשורת בע"מ לקידום העמותה בתקשורת על מנת להקטין
את הפער בין העשייה הארגונית הענפה למידה בה העמותה
מוכרת לשותפיה ולקהל הרחב .כמו כן ,פורסמו במסגרת זו
מאמרים מקצועיים ,הוצאו לאור ארבעה ספרים עם סיפורי
חיים של ניצולי שואה ,נשלח הביטאון הדיגיטלי של 'אלה' כל
חודש לקהל היעד ,פרסמנו את עבודת העמותה ואת שירותיה
בערוצי התקשורת השונים ,הוצא לאור יומן 'אלה' לשימוש
קהל היעד ,ואיישנו דוכני הסברה בכנסים שונים.

בטקס 'עיטור האור' בכנסת ,איני לדרר ועמוס ון ראלטה מקבלים את
העיטור בשם כל מתנדבי 'אלה'

אירועים מיוחדים בשנת הדו"ח
משתתפים בצערם
השנה נאלצנו לצערנו להיפרד משני אנשים יקרים שפעלו רוב
חייהם הבוגרים למען 'אלה' וקהילת יוצאי הולנד :הנק (חנן)
נייק ,אחד ממייסדי העמותה וחבר ועד למשך  33שנים ,ומרים
קאן ,עובדת סוציאלית ,מטפלת ועובדת קהילתית .נוכחותם,
ניסיונם וחוכמתם יחסרו לנו מאוד .יהיה זכרם ברוך.
יצא לפנסיה
נפרדנו השנה מריינאוד ון חינקל ,שיצא לפנסיה אחרי יותר
מ 40-שנות פעילות למען הקהילה היהודית-הולנדית ,קודם
בארגון ה JMW-בהולנד ,ולאחר מכן ב'אלה' .ריינאוד היה
דמות מרכזית בעבודה הקהילתית ההולנדית ובארגון כנסים
וטקסים רבים.
עיטור האור
השנה זכו מתנדבי 'אלה' בפרס "עיטור האור" מטעם הקרן
לרווחה לנפגעי השואה בישראל עבור הצטיינות בתרומתם
ההתנדבותית למדינה ולרווחת הניצולים .הפרס הוענק
למתנדבים בטקס מרשים שהתקיים ב 10.11.2015-במשכן
הכנסת בהשתתפות יושב-ראש הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין,
יו"ר הקרן והשרת התרבות לשעבר לימור לבנת ,יו"ר הקרן
לשעבר וחבר כנסת אברהם דיכטר ומכובדים נוספים.
המנהלת המקצועית של 'אלה' ,יעלה כהן ,נפרדת מריינאוד ון חינקל

8,934,024
()9,360,031
()33,599
459,606

מחזור הפעילויות
סך הכול הוצאות פעילויות
הוצאות מימון נטו
גרעון לשנה
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מידע כספי בש"ח

'אלה' הינה עמותה מקצועית המספקת שרותי תמיכה נפשית
לכלל האוכלוסייה .ברגעים של משבר וקושי או מצב של
אבל לאחר אבדן ,כשנדמה שאין מי שיושיט יד ,יתמוך ,יבין
ויסייע ,אנחנו יכולים להקשיב ,לחזק ,להציע ,וללוות בתהליך
המורכב והקשה.
מרכז 'אלה' הוקם בשנת  1979בידי ולמען יוצאי הולנד
והיה חלוץ בישראל במתן עזרה נפשית וחברתית לניצולי
שואה .במהלך השנים התרחבו תחומי הפעילות ובעשורים
האחרונים סייע מרכז 'אלה' לאלפי אנשים אשר חוו אבדן,
שכול ,טראומה וכאב נפשי ,באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי,
יעוץ פסיכיאטרי ,ובאמצעות הפעלת מגוון פעילויות
חברתיות.
לארגון יש ששה סניפים בכל רחבי הארץ וצוות גדול של
מטפלים מקצועיים עם ניסיון בגישות טיפול שונות ועם
מומחיות בטיפול באנשים שחוו אבדנים ומשברי חיים .הצוות
פועל ברגישות ,בדיסקרטיות וברמת שירות גבוהה .מרכז
'אלה' משתף פעולה עם משרדי ממשלה וארגונים חברתיים
רבים.
למרכז 'אלה' ביטוח מקצועי מקיף ולכל מטפל ביטוח אחריות
מקצועית אישית .העמותה מקבלת מדי שנה את אישור ניהול
התקין של רשם העמותות.

(לפי סדר א-ב)

ִעזרו למרכז אלה ,תמכו בפרויקטים שלנו
'אלה' הינה עמותה ללא מטרת רווח ,המגייסת 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 הינה  290ש"ח
וניתן להבטיח טיפול חצי שנתי בסכום של  5,800ש"ח.
כל סכום לתרומה יתקבל בברכה!

מרכז אלה
בית פנינת אילון ,רחוב יגאל אלון ,157
משרד  ,941תל אביב 67443
טל' ,03-6910921 :פקס03-6951574 :
www.elah.org.il, elah@elah.org.il

עמותה רשומה מס’ 580040947
בפייסבוק :מרכז אלה  -להתמודדות נפשית עם אבדן

●

Carel Abas Stichting

●

Stichting Joods Algemeen Steunfonds

●

Machseh Lajesoumiem

●

VEG Oldebroek

● בנק הפועלים
● המשרד לאזרחים ותיקים
● משרד האוצר
● משרד הבריאות
● משרד הרווחה
● משרד הרווחה ההולנדי
● עיריית תל-אביב
● קרן משפחת ארקין
● קרן מרור
● קרן תד אריסון
● תורמים פרטיים רבים מהולנד וישראל
תודות לכל אחד ואחת מהמתנדבים על תרומתכם לקהילה

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי
ניתן להתקשר למשרד 'אלה' טל03-6910921 :

לתרומה באמצעות צ'ק
ניתן לשלוח צ'ק לפקודת 'אלה' לכתובתנו :יגאל אלון ,157
משרד  ,941תל אביב 6744365

לתרומה באמצעות העברה בנקאית בישראל
בנק הפועלים ,סניף  ,776חשבון 225229

IBAN IL960127760000000225229

לתרומה באמצעות העברה בנקאית בהולנד
IBAN NL75ABNA0550509615
t.n.v. Stichting Elah Nederland, Amsterdam

חברי הוועד המנהל
יהל שחר ,יו"ר
עמוס ון ראלטה ,גזבר
מרי בן סיני ,מזכיר
שרית סנדומירסקי
מרגלית שחם
ד"ר עוזי שי
חברי ועדת ביקורת
איציק להב
ליאו סלייפר

Stichting Elah Nederland
Postbus 75957
1070AZ Amsterdam
KvK registratie nummer: 41213035
ANBI nummer: 8142 78 103

Secretaris:
Suzanne Rodrigues Pereira
srp@elahnederland.nl
www.elahnederland.nl
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אודות מרכז אלה

תודה מקרב לב על תמיכתכם
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