א.ס.ף
בין קורונה
לשגרה
דו"ח פעילות 2021
דבר המנכ"לית
חברים ,תומכים ושותפים יקרים,
אני גאה לשתף אתכם בסיכום הפעילות וההישגים
המרכזיים של א.ס.ף לשנת .2021
משבר הקורונה המתמשך היה חלק בלתי נפרד מחיינו
גם בשנת  .2021התחלנו את השנה עם סגר וסיימנו
אותה עם התפרצות זן האומיקרון  -שהשפיע ישירות
על מבקשות ומבקשי המקלט ,על הצוות והמתנדבים.
בא.ס.ף .המשכנו לחפש הזדמנויות בתוך מצבי המשבר ,לתמוך בפליטים
ובמבקשי המקלט ,להגן עליהם ולהאבק למען הזכויות המגיעות להם.

תמונת אילוסטרציה ,צילום רמי גודוביץ .תמונת פורטרטT face\Lens kg1 :

על קהילת מבקשי המקלט ומציע עשרה צעדים בהם יש לנקוט על מנת
למנוע משבר חוזר .מאז פרסום הדו"ח באוקטובר  2021הוא משמש כלי
מרכזי בעבודתנו מול גורמי ממשל מרכזי ומקומי ,ואף קיבל תהודה
בתקשורת .המשכנו לפעול גם בזירה המשפטית  -כך למשל נאבקנו ,ביחד
עם עמותות שותפות ,בהפרדה בחינוך והגשנו עתירות משפטיות נגד עיריות
מפלות :פתח תקווה ,בני-ברק ותל אביב .הוצאנו דו"חות וניירות עמדה רבים,
נפגשנו עם קובעי מדיניות ,דבררנו את הנושאים שאנו מקדמות לתקשורת
והשתתפנו בוועדות הכנסת השונות לדיונים הנוגעים למבקשי המקלט.
במעבר לשנת  2022אנחנו נושאות את עינינו בדאגה למתרחש באוקראינה,
ולגל הפליטות והפליטים החדש הקורם עור וגידים .על פי הערכות האו"ם,
יש כבר יותר משני מיליון פליטים שברחו למדינות שכנות  -רובם המכריע
נשים וילדים .אנחנו לא יכולים להישאר אדישים למתחולל .המצב מחייב
אותנו ללמידה מתמדת ולהתאמה של האופן שבו אנחנו יכולות לתרום
ולסייע בצורה הטובה ביותר למבקשי המקלט המגיעים לישראל מאוקראינה
ולאלו אשר חיים כאן איתנו ,חלקם למעלה מעשור ,ללא זכויות חברתיות
וכלכליות.

המשבר חשף את העוול והנזק שמדיניות הממשלות ב 16-השנים האחרונות
גרמה למבקשי המקלט .ללא מעמד מוסדר וזכויות סוציאליות ,המגפה
והשבתת המשק החריפו את מצב הקהילה עד לסף משבר הומניטרי .כמי
ששכרם הוא מהנמוכים במשק ונכנסו למשבר הקורונה ללא חסכונות
ובהיעדר רשת תמיכה ממסדית ,מבקשי מקלט רבים עדין נאבקים להתגבר
על המצוקה ומתקשים לעמוד על הרגליים.

בתום שנת פעילות ובפתח שנת פעילות נוספת ,אנו ממשיכות בא.ס.ף,
לפעול לטובת הרחבת ההגנה על מבקשי המקלט ודורשות ממדינת ישראל
לגבש רשת תמיכה שתאפשר לכלל מבקשות ומבקשי מקלט לחיות בישראל
בכבוד ,לצד בחינה הוגנת ואפקטיבית של בקשות המקלט שלהם.

גם השנה ,בעקבות המשבר המתמשך ,פנו אלינו בפעם הראשונה מבקשי
מקלט רבים שלא היו זקוקים לסיוע בעבר .המערך הפסיכו-סוציאלי שלנו
המשיך להעניק סיוע למבקשי מקלט מכל הארץ .לצד תמיכה רגשית,
כלכלית וחברתית ליחידים ולמשפחות שנפגעו במיוחד עקב המשבר,
הענקנו טיפולים פרטניים ,השקנו קבוצות תמיכה ,הנגשנו מידע וסייענו
בקידום ומימוש זכויות.

עו"ס טלי אהרנטל
מנכ"לית א.ס.ף
מרץ 2022

במסגרת פעילות המחלקה הציבורית שלנו המשכנו לפעול לשינוי במרחב
הציבורי ולקידום זכויות הפליטים ומבקשי המקלט .בין היתר ,פרסמנו את
הדו"ח 'מסתכלים אל התהום' ,המפרט את השפעת משבר הקורונה

א.ס.ף
בין קורונה
לשגרה
דו"ח פעילות 2021

פברואר צ' ,מבקש מקלט נפגע
נפש ,שלאחר שנים של טראומה לא
מטופלת ממסע הפליטות ,וחיים
בישראל ללא זכויות ורשת ביטחון
סוציאלי ורפואי הדרדר לרחוב.
בא.ס.ף תמכנו בו רגשית והנגשנו לו
סיוע הומניטרי ,דאגנו לו למגורים
בהוסטל ייחודי ועזרה במימון
תרופות.

לעולם לא עוד?
מפגש על שואה ופליטות
מדברות על פליטות אז והיום
יום רביעי 27.1
שעון ישראל 19:00

מרץ כתבנו ופרסמנו ,מדריך
לרשויות מקומיות על שיטות
מומלצות לעבודה עם קהילות
מבקשי מקלט ביחד עם עמותות
שותפות .לרשויות המקומיות יש
השפעה רבה על חייה של אוכלוסיה
זו ,ויכולות לעצב מדיניות עירונית
מכילה ,המשלבת בהצלחה אותם
ואת ילדיהם באופן שייטיב עמם
ועם תושבי השכונות בהן הם חיים.

מרץ העברנו הכשרה ל 85-עובדים
סוציאליים העובדים במרכזים
למניעת אלימות במשפחה.
במסגרת ההכשרה צוות א.ס.ף
בשיתוף עם פעילה חברתית
מקהילת מבקשי המקלט ,הציגו
את הקהילה ,את צרכיה ועבודה
פסיכוסוציאלית מותאמת  -במטרה
להנגיש את המרכזים לקהילת
מבקשות ומבקשי המקלט.
תמונת אילוסטרציה

מאי במהלך מבצע 'שומר החומות'
 הצוות הפסיכוסוציאלי הנגישמידע עדכני על התנהלות בזמן
חירום ,חילק שוברי מזון לחברי
הקהילה הפגיעים ביותר ,והעניק
כלים להתמודדות לחברי הקהילה
שחוו התקפי חרדה .עבור רבים
מהקהילה הסירנות והרקטות
היו טריגר להצפה מחודשת של
טראומות העבר שחוו.

יולי פעילות מועדון הנוער הגיעה
לשיאה עם קייטנת הקיץ .השנה
יותר מתמיד הפעילות הייתה
חשובה לבני הנוער .משבר
הקורונה השפיע קשות על ילדי
מבקשי מקלט והעמיק את חוסר
הוודאות ,המצוקה והבדידות.
במסגרת הקייטנה ,הנערים נהנו
מזמן משותף בשייט קיאקים ,לונה
פארק ,ביקור במוזיאון ,קולנוע ועוד.

יוני כשירות חיוני ,צוות העמותה
פעל בקו הראשון בסיוע לקהילה
ובעבודת שינוי המדיניות במהלך
משבר הקורונה .כדי להגביר את
החוסן של הצוות ולהפחית שחיקה
וטראומה משנית ,עברנו קורס
בשותפות עם "המרכז למיינדפולנס"
 אשר הגדיל את סל הכלים שלהצוות בהתמודדות עם מצבי דחק
ומשבר.

אוקטובר מקדמת המדיניות
המייצגת את פורום ארגוני פליטים,
השתתפה בדיונים בוועדות הכנסת.
בוועדת החוקה דנו בחוק לצמצום
השימוש במזומן  -חוק שיוצר
מורכבויות נוספות עבור אוכלוסיות
מוחלשות .מקדמת המדיניות
הציגה את השפעת החוק על
מבקשי מקלט לאור חוסר נגישותם
לשירותים בנקאיים הולמים וקראה
לתיקון.

צילום :דניאל דותן

ספטמבר לראשונה בישראל  -קורס
ידע מניסיון בשותפות עם הארגון
"יוזמה דרך הלב" .הקורס מיועד
למבקשי מקלט נפגעי טראומה,
מרביתם שורדי עינויים וסחר בבני
אדם .מטרתו להעצים ולהכשיר
מבקשי מקלט שעברו תהליך
שיקום למתן מענה נפשי בקהילה,
ולהפחית את הסטיגמה באשר
לפגיעות נפשיות והחלמה מהן.

אוקטבר במטרה להרחיב את עבודת
קידום המדיניות שלנו בנושא,
פרסמנו את הדו"ח 'מסתכלים אל
התהום' ,המתאר ומסכם את שנת
הקורונה הראשונה בישראל מזווית
הראייה של מבקשות ומבקשי
המקלט .הדו"ח בוחן את ההשלכות
הכלכליות ,הבריאותיות והנפשיות -
ומציג צעדים שיש ליישם בכדי להקל
על מצבה הקשה של הקהילה.

ערוץ הכנסת

אוגוסט ביטול מדיניות ההפרדה
בחינוך של עיריית תל אביב :יחד עם
שותפים רבים ,ביניהם מאות הורים
מבקשי מקלט וישראלים ,עתרנו
לבית המשפט בדרישה להפסיק
את ההפרדה במערכת החינוך
בתל אביב ולשלב את ילדי מבקשי
המקלט במוסדות חינוך בהם
לומדים ילדי ישראלים.

אפריל יזמנו והפעלנו קבוצה
טיפולית להגברת החוסן של
שורדי עינויים ,במטרה לחזק
את המשתתפים ואת כישורי
ההתמודדות שלהם באמצעות
הקניית כלים לעזרה עצמית ,ידע
והעצמה  -על פי מודל חוסן ייחודי
אשר פותח בשותפות עם פרופ'
דני חמיאל ומרכז חוסן כהן האריס,
צוות א.ס.ף ומגשרים קהילתיים.

אפריל יזמנו והפעלנו קבוצה
משותפת למבקשי מקלט ועובדות
סוציאליות ברשויות בנושא -
התמודדות עם מצבי דחק ולחץ
בקרב מבקשי המקלט .הקבוצה
הונחתה ע"י  3סטודנטים לעבודה
סוציאלית שעברו הכשרה בא.ס.ף,
במטרה להנגיש ידע ומידע בנושא
טראומה ולחץ ,והסרת הטאבו סביב
נושא בריאות הנפש בקהילה.

תמונת אילוסטרציה ,צילום :אמי קנקה ולדרסקי

מאי ג' ,מבקש מקלט מבוגר
מאריתריאה ,פנה אלינו לאחר
שעבר תאונה בישראל ומאז לא יכול
לעבוד .תמכנו בו רגשית ,הענקנו
לו סיוע הומניטרי וניסינו למצוא
פתרונות לטווח הרחוק .הגשנו
בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי
(ויזת א' ,)5בעזרת השותפים שלנו
מארגון היא"ס ,ואחרי תהליך ארוך
התקבלה תשובה חיובית.

תמונת אילוסטרציה ,צילום רמי גודוביץ

ינואר במהלך משבר הקורונה,
צוות מועדון הנוער מוצא דרכים
יצירתיות לשמור על קשר עם
הנערים ולהמשיך לשמש להם
מסגרת חינוכית תומכת .הפעילויות
כללו מפגשים פרטניים עם בני
הנוער ,חידונים נושאי פרסים,
סרטים משותפים בזום ,שעשועון
"מונית הכסף" ,ומשלוח בסגנון
" "WOLTשל הצוות לנערים.

תמונת אילוסטרציה

ינואר ביום השואה הבינלאומי
קיימנו ערב ייחודי משותף
עם עמותת "זיכרון בסלון" ,בו
הצגנו מגוון נקודות מבט לחווית
פליטות :אשת צוות סיפרה את
סיפור השואה של סבתה ,איש
צוות מאריתריאה שיתף בסיפור
הפליטות שלו ואשת צוות ילידת
גרמניה סיפרה על ילדותה בשנים
שלאחר המלחמה.

פברואר ב' ,אם חד-הורית לשלושה
ילדים ,שורדת עינויים מסיני ,פנתה
אלינו לאחר שהיא ובנה נקלעו
לבעיות רפואיות שדרשו טיפול
דחוף .בא.ס.ף תמכנו בה רגשית,
הנגשנו לה ולילד סיוע רפואי ,עזרנו
במזון וסיוע כלכלי לשכ"ד ,ופעלנו
בכדי שלשכת הרווחה בעירה תספק
לה ולילדיה שירותים.

נובמבר הפעלנו קבוצת טיפול
לנשים מבקשות מקלט עם כאבים
פסיכוסומטיים הנובעים מן החוויות
הטראומטיות שעברו ,בשיתוף עם
'רופאים לזכויות אדם' -ניכר כי עם
התקדמות המפגשים התסמינים
עמם התמודדו הנשים פחתו  -והן
היו מקור כוח אחת עבור השנייה
ותמכו זו בזו ברגעי משבר.
נובמבר פתחנו לראשונה מרחב
לטיפול קבוצתי באמנות עבור
מבקשי מקלט הזקוקים לתמיכה
נפשית ,במטרה לאפשר למבקשי
מקלט להביע את עצמם באמצעות
אמנות ויצירה משותפת .המרחב
מופעל על ידי מטפלת באומנות
ומהווה אי של שקט ונחמה עבור
הפונים המשתתפים.

דצמבר קבוצה תמיכה טיפולית
לגברים מבוגרים .בתרבות
האריתריאית ,גברים מעל גיל 50
נחשבים לקשישים ,ומתייחסים
אליהם בכבוד והערכה ,ובישראל
הם סובלים מבדידות והדרה.
מטרת הקבוצה לפתח רשת תמיכה
הדדית בין חברי הקבוצה ,להפחית
את בדידותם ולספק להם כלים
להתמודד עם מציאות חייהם
ועברם הטראומטי.

דצמבר הקמנו והתחלנו להפעיל את
תכנית 'בואי כמו שאת'  -ערב לבנות
במועדון הנוער .התכנית נוצרה
מתוך צורך שעלה בקרב הנערות
ונועדה לשמש כמרחב נפרד לנערות
המאפשר שיח בטוח ,כנה ומעצים,
המייצר מערך תמיכה בלתי פורמלי.
התכנים מועברים באמצעות דיונים
פתוחים ובאופן מונחה פסיכו-חינוכי.

השנה שהייתה במספרים:

2,278

מבקשי מקלט
מלווים בא.ס.ף
באופן פרטני וקבוצתי

192

54%

שורדי עינויים
מסיני טופלו
בא.ס.ף

מהפונים אלינו הן נשים (ביחס לחלקן
באוכלוסייה 17% -בקרב מבקשי המקלט)

248

29

221

אנשים עם צרכים
רפואיים קבלו עזרה

דרי רחוב ומחוסרי דיור
קבלו סיוע

אנשים עם מוגבלויות ומחלות
כרוניות קיבלו תמיכה

7
הנחנו

165

66
בהשתתפות

קבוצות
תמיכה
טיפוליות

41

קיימנו

איש

נפגעי אלימות מינית
טופלו ()SGBV

קבלות קהל

255
חילקנו

327,572

הענקנו סיוע כספי ישיר בסך של

חבילות סיוע לתינוקות

מסרנו מזון יבש
בסך של

109,408

775
קיימנו

חילקנו שוברי קניה
לרשתות מזון בסך של

38,400

436,981
שווי כלל הסיוע הומניטרי

פעולות
סנגור
ותמיכה

2,537
ניהלנו

779
הוצאנו

מכתבים והפניות
לקידום זכויות
הפונים שלנו

2,280

שיחות
טלפוניות
עם פונים

קיימנו

פגישות פרטניות

90
7,341
מתנדבים
הקדישו

78

473

בני נוער פקדו את
מועדון הנוער

שעות למען
מבקשי המקלט

איש השתתפו
בהרצאות להעלאת
מודעות

5

עתירות משפטיות הובלו
ע"י א.ס.ף ובהשתתפותנו

60
קיימנו

24
יזמנו

פגישות
ופעולות
מול קובעי
מדיניות

הופעות
ופרסומים
בתקשורת

17
הוצאנו

ניירות עמדה
ודו"חות

17,591

גלשו באתר בעברית ובאנגלית

15,487

53,300
50,800

הפקנו
והפצנו

8

עוקבים בפייסבוק עברית

דקות של סרטוני וידאו עם

סרטוני
מידע
לפליטים

צפיות

צילום :דניאל קוממי

הצוות והוועד המנהל
טלי אהרנטל ,עו"ס ,מנכ"לית
עדי דרורי-אברהם ,מנהלת מחלקה ציבורית
שרי אורים/מרים מאייר ,מנהלת מחלקה פסיכוסוציאלית
אמה איתן ,מנהלת מחלקת פיתוח משאבים
דניאלה פילדס ,מנהלת התנדבות
אורלי לוינזון סלע ,עו"ד ,רכזת פעילות ציבורית
דרור שדות /ד"ר שני בר טוביה ,מקדמת מדיניות
ענבל בן יהודה /תומר שור ,רכז ניו מדיה
טלי אלמי /טל הררי ,מנהלת קשרי קהילה וגיוס משאבים
מיכל שכטר ,עו"ס ,רכזת פרויקט תמיכה בשורדי עינויים
אביגיל פינטו ,עו"ס ,מרכזת פרויקט תמיכה במבקשי מקלט פגיעים
מרינה שהרבני ,פסיכולוגית ,מרכזת פרויקט תמיכה באנשים עם מוגבלויות
עדי שטרית /ניצן פלדשטיין ,עו"ס ,רכזת תחום נוער
אלי אמון ,מדריך במועדון הנוער ואחזקת משרד
יעל פדרמן ,רכזת שותפה במרכז סנגור ותמיכה -פולאו אפ
סולומון גבריוהנס ,רכז שותף במרכז סנגור ותמיכה -קבלת קהל ומגשר קהילתי
עדן טספמרים ,מתורגמנית ומגשרת קהילתית
אסתר נגוסה ,מתורגמנית ומגשרת קהילתית

היילו היילמרים ,מתורגמן ומגשר קהילתי
היוואן סיום ,מתורגמנית ומגשרת קהילתית
מרהווי פקי אוסמן ,מתורגמן ומגשר קהילתי
הדרה זראי ,מתורגמן ומגשר קהילתי
הליה חסון/הילה דובדבני ,מנהלת משרד
יעל קרן ,מנהלת חשבונות
הילה גרינגרס /נור שודזיק ,בת שירות
 90מתנדבים ומתנדבות

ועד העמותה

רועי מצר ,יו"ר
עו"ד לאה מילר פורשטט
ירדן רוזנברג
טלי קמינר
פרופ' ז'רום בורדון
עו"ד אורית רונן
עו"ד אסנת כהן ליפשיץ
ד"ר שני בר טוביה (עד ה)13.7.2021-

עמותת א.ס.ף מוקירה תודה לשותפים שלה :לקרנות,
לארגונים ולתורמים הפרטיים על תרומתם ותמיכתם.
Anat Harlap

Arkin Family Foundation

Barnabas Fund

Belsize Square Synagogue

The Blue Thread

Iddo Kook, In Memory
Of Daphna Loz, Z"L

Dutch Jewish Humanitarian
)Fund (JHF

Forfeiture Fund, Israel
Ministry of Justice

International Rehabilitation
Council for Torture Victims

)New Israel Fund (NIF

Porticus-Stiftung Auxilium

Protestantse Kerk

Rayne Foundation

Sam & Bella Sebba
Charitable Trust

Schusterman Foundation
)Israel (SFI

Tel Aviv-Jaffa Municipality

The Canadian Embassy

United Nations High
Commissioner for Refugees
)in Israel (UNHCR

Signing Anew

ועוד תורמים ותורמות פרטיים נוספים

תמיכה בא.ס.ף:
א.ס.ף היא עמותה ללא כוונת רווח .פעילות העמותה
מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של ארגונים ,קרנות
ותורמים פרטיים .אנחנו מזמינים כל אחד ואחת לקחת
חלק ,לתרום לא.ס.ף ולסייע לקהילת הפליטים ומבקשי
המקלט בישראל.
לתרומה
תרומה לא.ס.ף מוכרת לצרכי מס לפי סעיף  46א

להתנדבות
לאתר א.ס.ף
לעמותת א.ס.ף תו מידות לאפקטיביות
עצוב הדו“חamirreuveni.com :

