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״בעשור השני להקמתה  -הפעילות של "עתיד בטוח" חובקת את רחבי
הארץ .ההצלחה היא מרובה בעצם הביקוש שהולך וגדל .הפעילות
בהתנדבות שנעשית במסירות ,אחריות ועם נשימה לטווח ארוך ,מעוררת
כבוד רב והערכה מרובה .אין זה קל להתמיד ,ולא פחות קשה לדבוק
במשימה אשר תוצאותיה קשות למדידה .על כך מגיעה לכל אחד ואחת
התודה ,הכבוד וההערכה... .בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת
בפעילות של "עתיד בטוח" בשטח .בנוסף לתוכנית הדגל "מנהיגות צעירה
לעתיד בטוח" שבה בני הנוער עצמם פועלים כסוכני שינוי ,ובאמצעות יוזמות מגוונות
פועלים בקרב חבריהם ובקהילה למניעת אלימות ,יש דגש מיוחד על התמודדות עם
הבריונות ברשתות החברתיות שבהן בני הנוער מבלים את מירב זמנם...״
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״בימים אלה אני מסיימת את כהונתי כיו"ר "עתיד בטוח" .לפני  14שנה
ייסדנו את העמותה ,פורום של חברים בכירים ומעורבים חברתית,
שנרתם לאתגר של יצירת עתיד בטוח יותר לילדינו ,עתיד חופשי מאלימות
ונקי מבריונות והתעללות ברשתות החברתיות... .אנחנו פועלים מתוך
מחויבות אמיתית ועמוקה ,בידיעה שלכל ילד מגיע לגדול בלי פחד ,מוגן
ובטוח ,כדי לממש את יכולותיו ולהצליח .ובידיעה שעתיד המדינה
מושתת יותר מכל על ההון האנושי – הדור הבא ... .הייתה לי זכות לא רגילה לפעול
למען מטרה זו ,וזכות גדולה עוד יותר לפעול יחד עם הצוות המוביל והפעיל של "עתיד
בטוח"  -חברים בכירים הפועלים בהתנדבות מלאה – ומהווים מודל לילדים ולנוער....״
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על ״עתיד בטוח״
האלימות היא הטרור הפנימי שמאיים עלינו ,לא פחות מהאיום הביטחוני החיצוני .אלא שרובנו מאמינים ש"לי זה לא
יקרה" ,עד שזה קורה  -ועולמנו חרב עלינו .למנוע את קורבנות האלימות בקרב ילדים ונוער – זו משימה לאומית ,וזהו
האתגר שלנו ב"עתיד בטוח" ,והאתגר המשותף של כולנו .התוכניות של "עתיד בטוח" להתמודדות עם אלימות מופעלות
מכרמיאל בצפון ועד אופקים בדרום ,בקרב נוער במצוקה ,ילדי עולים חדשים ,יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים ובני
נוער במסגרות רגילות ואף מובילות.
לפני  14שנים ,כשהתחלנו לפעול ,הקמנו  14קבוצות מנהיגים צעירים .השנה הגענו לקרוב ל 100 -נבחרות של בני נוער,
בגילאי  .17 – 12בני הנוער הם שמתכננים ומפעילים מיזמים להשפיע על חבריהם וליצור שינוי חברתי .יש לנו היום כ-
 1,500מנהיגים פעילים ,שהחשיפה וההשפעה שלהם מגיעות לכ 70.000-ילדים ובני נוער.
בשנים האחרונות אנחנו מקדישים חלק נכבד מהעשייה לתחום של מניעת קורבנות הבריונות ברשתות החברתיות
( – )Cyber-Bullyingשבהן הילדים שלנו מבלים חלק ניכר מזמנם בלי פיקוח ובלי הכוונה .זוהי זירה חדשה ומסוכנת,
וחשוב לעשות הכל כ די להגן על הילדים מפני בריונות" ,שיימינג" ,חרם ונידוי וחדירה גסה לפרטיותם.
הייחוד שלנו ב"עתיד בטוח":
.1

החזון שלנו הוא מניעה והעצמה  -לחתור למנוע את הקורבן הבא של האלימות בקרב ילדינו תוך פיתוח כישורי
מנהיגות ויזמות.

 . 2אנחנו משרתים את כלל הילדים והנוער – כי כל ילד שלנו נמצא בסיכון!
 .3אנחנו מאמינים שלבני הנוער עצמם יש יכולת להשפיע וכוח לשנות  -ולכן בתוכנית הדגל שלנו ה"מנהיגים
הצעירים" שלנו ,בני הנוער עצמם ,פועלים כשגרירים למנוע את קורבנות האלימות.
 .4כל חברי 'עתיד בטוח" ,הועד המנהל וחברי ועדות ההיגוי פועלים בהתנדבות מלאה ותורמים ידע מקצועי ,כוח
ניהולי ותרומה כספית שנתית.
הפעילות שלנו כולה מתאפשרת בזכות התמיכה ,העשייה והמעורבות שלכם – חברי "עתיד בטוח" ,השותפים,
התורמים והתומכים ,ואלפי בני הנוער ,המדריכים והרכזים – שגרירי "עתיד בטוח" ברחבי הארץ  -ועל כך מלוא התודה
וההערכה.
אנחנו מודעים למורכבות ולחשיבות העצומה של האתגר ,ופונים אליכם להיות שותפים למשימה :האחריות על עתיד
הילדים היא של כולנו ,וביחד נוכל להשיג הרבה יותר.

סרטון על עתיד בטוח:
&https://www.youtube.com/watch?v=5KVfaTHtdAI
feature=youtu.be
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תכניות "עתיד בטוח"
מנהיגות צעירה ,נוער מוביל עתיד בטוח ,חופשי מאלימות
זו השנה ה 14-לפרויקט "מנהיגות צעירה" של עמותת "עתיד בטוח" ,ה שנה השמינית שאנו מובילים את "מנהיגות
צעירה" במסגרת ערים שלמות ,ושנה תשיעית לשיתוף הפעולה עם התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות".
נבחרות של בני נוער המהוות ראש חץ לבניית חברה בטוחה יותר באמצעות יוזמות שלהם עצמם למנוע קורבנות
אלימות ,כשהן מלוות בסטודנטים-מנחים הזוכים למלגה ולהכשרה מתאימה" .המנהיגים הצעירים" שלנו הם מובילי
השינוי ,מאחר שלבני הנוער עצמם יש את ההשפעה הרבה ביותר על בני גילם.
"מנהיגות צעירה"  -תוכנית הדגל  -במתכונת עירונית פעלנו בבת-ים ,פתח תקווה ,אשקלון ,חדרה ,תל אביב יפו ,כפר
סבא ,הוד השרון ,טירת כרמל ,אום אל פאחם וטייבה .שיתוף הפעולה עם הרשות לביטחון קהילתי (על"א -עיר ללא
אלימות) הופעל בערים אשדוד ופתח תקוה .במתכונת של בתי ספר פרטניים אנו פועלים בתל-אביב ,יפו ,חולון
וגבעתיים.
התוצאות – בני הנוער מקבלים כלים יישומיים לפיתוח מנהיגות ויזמות ופועלים הלכה למעשה ביוזמות למאבק
באלימות .לרשותם דמות בוגרת כמודל ולצורך התייעצות .בנוסף ,הסטודנטים-המדריכים מקבלים הכשרה בתחום
ממומחים ,ומעמיקים את מעורבותם בקהילה .הפרויקט כולו מבוצע על טהרת ההתנדבות.
מנהיגים ברשת – אל(ע)ימות באינטרנט
תכנית שמטרתה למנוע אלימות ,בריונות והטרדה בקרב ילדים ובני נוער ברשתות החברתיות בעולם האינטרנט .נבחרות
של בני נוער פועלות ברשת ומהוות גורם ממתן וקול חיובי .הם רוכשים יכולת ומיומנות למנוע ,ובמידת הנדרש גם
להתערב ולהפנות לגורם מקצועי ו/או טכנולוגי (להסרת התוכן הפוגעני) ,באירועי התעללות והטרדה ברשת .התכנית
מוטמעת בקרב מספר משמעותי של נבחרות בני נוער מובילים בכיתות ד' עד י"א ,מכל הרקעים החברתיים והמגזרים,
אשר מקבלים הכשרה ,תמיכה וליווי של סטודנט-מלגאי.
בשנת תשע"ו שדרגנו את התוכנ ית תחת השם "מנהיגים ברשת" ונמשכה הטמעתו בפעילות השנתית ופעילויות שיא של
נבחרות המנהיגות הצעירה .בשנת תשע"ח ( )2017-18התחלנו בבניית תשתית לקבוצות העירוניות כפיילוט להשפעה
עירונית משותפת בנושא הרשתות החברתיות .מאז ,אנחנו מעמיקים את הפעילות והשנה הגדרנו את "מניעת הבריונות
ברשת" כנושא מרכזי בתחרות השנתית של "עתיד בטוח" .בשנת תשע״ט ,הגדלנו משמעותית את היקף העיסוק בנושא
״בריונות ברשת״ ,פיתחנו ועידכנו חוברת ייעודית בשם ״מנהיגות ברשת״ ,ביצענו מיזמי ״אמצע״ ו״סוף״ בנושא
״מנהיגים ברשת״ וכן ממשיכים לשמר שיתופי פעולה מקצועיים בתחום עם מערך מאו״ר (מוקד  ,)105גב׳ אורנה
היילינגר ועוד.
תנופה – לעתיד בטוח בטירת הכרמל
תוכנית כלל עירונית לשיפור מתמיד ברווחת הילדים והנוער .התוכנית הופעלה כפיילוט במשך שלוש שנים במגדל העמק,
וזכתה להצלחה רבה – כולל פרס חינוך ארצי .במשך השנים הופעלו תוכניות דומות בכרמיאל ובאשקלון ,וכיום התוכנית
מופעלת זו השנה השמינית בטירת כרמל .החזון  -ליצור עתיד בטוח לילדים ולנוער ביישוב ,אקלים חיובי ,לכידות,
וצמצום האלימות.
התכנית שמה דגש על פיתוח מנהיגות יישובית בכל הדרגים ,על העצמת הנהלות ,מחנכים והנהגות הורים; על פיתוח
מנהיגות נוער בחינוך הפורמלי והלא פורמלי; ועל הפעלת ילדים ביסודי ובתיכון למען סביבה בטוחה וחופשיה מאלימות.
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עתיד בטוח – אסטרטגיה של שיתופים במסגרת המדיניות של שיתופי פעולה ליצירת סינרגטיות ולהגברת
האפקטיביות:
ברמה הארצית – דוגמת השת'פ עם משרד החינוך -מנהל חינוך חברה ונוער ,עם המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל
– מחלקת הנוער ,עם הרשות לביטחון קהילתי ("על"א" – עיר ללא אלימות) .בתחום הבריונות ברשת – עם איגוד
האינטרנט הישראלי ,עם המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת -מוקד ( 105מערך מאו"ר) ,עם השדולה למאבק
בעבריינות ברשתות החברתיות בראשות חה"כ רויטל סויד.
ברמה האזורית והיישובית – עם הגורמים העירוניים – ראשי ערים ,מחלקות החינוך והנוער ,עם גורמים ארציים כגון
"הרשות למלחה בסמים" ומשטרת ישראל בערים ,ועם מכלול הגורמים המקומיים  -הנהגות ההורים ,מרכזי הנוער
ועוד .תפישה זו מאפשרת יצירת מכפלת כוחות ,איגום משאבים ושילובים ברמה הארגונית והביצועית שתורמים
להגברת האפקטיביות של הפעילות.
שיתופי פעולה עם האקדמיה – תודות לפעילות המעמיקה של פרופ' יאיר אורגלר  -בעיקר עם אוניברסיטת תל-אביב
ואגודת הסטודנטים של האוניברסיטה ועם המכללה האקדמית תל אביב יפו .שיתוף פעולה עם מכללת לוינסקי לחינוך
בראשות תת-אלוף (מיל) עזריאל נבו .כמו כן – שת"פ באיתור סטודנטים עם אוניברסיטאות ומכללות באזורי הפעילות
בארץ.

תחרות המיזמים השנתית
תחרות המיזמים למניעת אלימות ובריונות ברשת  -מוסדה החל משנת הלימודים תשע"ו.
מטרת התחרות :לעודד את נבחרות המנהיגות הצעירה ליזום ולפתח מיזמים יצירתיים ומעוררי עניין בכל הקשור
למניעת אלימות ובריונות ברשת ולהטמיעם בקרב בית הספר והקהילה.
נרשמו לתחרות למעלה מ 40-נבחרות ,הגיעו לקו הגמר  28 -נבחרות.
מקום ראשון :חט"ב שבח מופת ,תל אביב
מקום שני :חט"ב חשמונאים ,בת ים
מקום שלישי :מקיף אלמג'ד ,טייבה
ועדת השיפוט :בראשותו של ד"ר אבי צפרוני ובריכוזה של עדי אניקסט  -כללה גם את החברים:
אורנה הילינגר ,מנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ,אושרית רז ,חיים דייטשמן ,יואב גד ,דורון ברגמן ואוריאל לוי.
הזוכים במקומות הראשונים הציגו את המיזמים שלהם באירוע השנתי לסיום השנה ,שנערך על ידי "עתיד בטוח".
השנה הפרסים לא ניתנו לבתי הספר ,אלא ישירות לנבחרות הזוכות ולמנחיהן.
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הצדעה לתורמים ולשותפים
תוכניות "ע תיד בטוח" מופעלות בתמיכה ,מעורבות וסיוע של שותפים ,תומכים ותורמים יקרים.
ב זכות התמיכה והמעורבות שלכם אנו פועלים לבנות עתיד בטוח ,חופשי מאלימות לילדינו.

רשימת התורמים ( 2013-2019מעל )₪ 5,000

רשימת השותפים – תשע"ט:

הקרן ע"ש דר’ דוד ושרה אורגלר
קבוצת מגדל
בנק הפועלים
קרן קסירר

המשרד לביטחון פנים
הרשות לביטחון קהילתי
נטיקה ,איגוד האינטרנט הישראלי
המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת-

הקרן לקידום החינוך בישראל
קרן סיל
טוטו – המועצה להסדר ההימורים בספורט
ישראכרט
בנק לאומי
אלטשולר שחם
סנו מפעלי ברונוס בע"מ
שרה ואבי (ז"ל) ארנסון
הבנק הבינלאומי
אמות מקבוצת אלוני חץ

מוקד 105

קרן עזריאלי
נייר חדרה
מיטב דש
קרן שורש
"אמנת" ניהול מערכות מידע בע"מ
פיטנגו
מדיקה
חברי "עתיד בטוח"
מספר תורמים בעילום שם

אוניברסיטת תל-אביב
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל-אביב
המכללה האקדמית תל-אביב יפו
מכללת לוינסקי
עיריית אשדוד -מהו"ת
עיריית טירת כרמל
עיריית כפר סבא
עיריית הוד השרון
עיריית בת ים
עיריית חדרה
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,ארנסט
אנד יאנג
משרד שיבולת ושות'
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