עתיד בטוח
יוצרים עתיד בטוח ,חופשי מאלימות
מדברי יו"ר הכבוד ,אלוף (מיל) .דוד עברי
"...הילדים והנוער הם שיקבעו את דמותה ועתידה של מדינת ישראל ,הם ההון
האנושי והמשאב המרכזי שלנו .התגברות האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול
בקרב ילדים ונוער מהווה מקור דאגה לכולנו .נרתמתי ,יחד עם קבוצת עמיתים
מובילים בתחומיהם ,מתוך רצון לתרום לנושא .אני מזמין את כל מי ששותף
למטרות אלה ,להצטרף למעגל הידידים והתומכים בפעילותנו"...

העלייה המדאיגה בשכיחות ובחומרה של תופעות האלימות בקרב ילדים ונוער היא הטרור הפנימי
המכרסם בנו .רבים מילדינו הם קורבנות להצקה ,הטרדה והתעללות מילולית ,פיסית ,רגשית ומינית.
אנו נ מצאים בעיצומה של מערכה על דמותו ועתידו של הנוער ושל החברה בישראל.


 33%ממקרי האלימות בישראל מתרחשים בין כותלי בתי הספר.



 500,000ילדים מוגדרים ילדים בסיכון ,מתוכם  134,000בסיכון גבוה.

"עתיד בטוח" הוא פורום של חברים בכירים ,הפועל במטרה להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו ,עתיד
חופשי מאלימות ,עם סיכויים טובים יותר להתפתח בצורה בריאה .אנחנו מטפלים ברוב הדומם ,הילדים
והנכדים של כולנו ,במטרה שלא יהפכו לקורבנות ולא יפלו לתהום של האלימות.
אנו מציעים מענה המבוסס על תוכניות "חינוך מפעיל ומונע" שפיתחו אברהם חמו ומירה פרידמן חמו,
המבוססות על מחקר והצלחות מוכחות בארץ ובעולם ואומצו על ידי ארגון האומות המאוחדות (הוועדה
למניעת פשיעה אורבנית וקידום הצדק ,כנס קהיר.)1994 ,

הייחוד שלנו:
 אנו מפעילים את הנוער כגורם יוזם ומוביל – הפועל לבניית חברה טובה יותר.
 אנו פועלים למניעת האלימות – לפני שיהיה מאוחר מדי.
 אנו מכוונים לכלל הילדים והנוער ,ולא רק למי שכבר נפגעו.

חברי המועצה:
דוד עברי ,אלוף (מיל) .יו"ר כבוד
* מירה פרידמן חמו ,יו"ר
* אברהם חמו ,יקיר מייסד
עזרא גבאי ,רו"ח
* בני אברהמי ,ד"ר
* יאיר אורגלר ,פרופ'
מתילדה אלקלעי
אברהם אסף
שרה ארנסון
* אברהם בן שושן ,אלוף (מיל).
*שרה גוטר דוידזון
אורה גולדנברג ,עו"ד
* אתי גלר
חיים דייטשמן
* אבי הר אבן ,אל"מ (מיל')
* יהודה וילק ,רב-ניצב (גימ')
דניאלה ירון-צולר ,עו"ד
מנשה לוי ,רו"ח
* זאב ליכטנזון ,עו"ד
* אברהם מירון ,רו"ח
עמיר מקוב
משה נאמן ,עו"ד
* עזריאל נבו ,תת-אלוף (מיל).
זלמן סגל ,ד"ר
* יוסי סדבון ,עו"ד (ניצב גימ')
אמיר עאסי ,עו"ד
* עמוס עוזני ,עו"ד
עמרור מאלק ,ד"ר
* זיוה פורת
* גיא פיכטה
* אבי פרי ,אל"מ (מיל')
* יוני פרס ,ד"ר
* רמי צבעוני
* אבי צפרוני ,ד"ר
שלמה קליש
* גדעון רוס
סוזאן תם
(חברי הועד המנהל *)

מתוכניותינו:
" מנהיגות צעירה לעתיד בטוח"  :קבוצות בני נוער כראש חץ הפועלים כשגרירים למניעת אלימות,
יוזמים ומובילים פרויקטים בבית הספר ובקהילה.
" אל(-ע)ימות" :מניעת בריונות ברשתות החברתיות  .קבוצות מנהיגים צעירים הפועלים לשינוי השיח
ברשת ,לאיתור קורבנות ותוקפים – והפנייתם לגורמים מקצועיים.
" תנופה :יוצרים עתיד בטוח בעירנו"  :תוכנית חלוץ עירונית רב מערכתית לשיפור מתמיד ברווחת
ילדים ונוער ,ומניעה של אלימות והתנהגויות מסוכנות.
יש לנו היכולת להשפיע ,למנוע ולשנות רגע לפני שילדינו נופלים קורבן להתנהגויות שמסכנות
אותם .להציל לפני שזה מתחיל  -זה האתגר של כולנו.
מירה פרידמן חמו,
יו"ר "עתיד בטוח"

עתיד בטוח ,עמותה רשומה  580459204 ,אישור עפ''י סעיף  46מוכר לצרכי מס
משרדים :עתיד בטוח ,רח' מנדס  ,15רמת גן
טל ,077-2101548 :פקסatidbatuah@gmail.com 03-5352837 :
www.atid-batuah.org.il

חברי חוג הנאמנים:
חיים אהרון ,עו"ד
אלפרד אקירוב
ישראל בורוביץ (איזי) ,פרופ'
משה בלטר ,עו"ד
שרגא ברוש
דן ברניצקי
רמי גוזמן
אבי דגני ,פרופ'
יוסי גרוס ,פרופ'
יוסי דהן
אמנון דותן
חיים טופול
לוי יצחק
אוריאל לין ,עו"ד
גד נשיץ ,עו"ד
דורית סלינגר
גדעון פישר ,עו"ד
דן פרופר
נמרוד קוזלובסקי ,ד"ר
יאיר רוטלוי

