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 2016דוח מילולי עמותת בית רות 

 כללי .1

, אשר 18עד  13נערות בסיכון בגילאי  45 בו גרות, מטופלות ולומדותכפר לנערות בסיכון,  הינו בית רות 

 אותרו ע"י שירותי הרווחה ובלית ברירה הוצאו מהבית בצו משמורת של בית משפט. 

ר לאווירה של בית לכל דבר. כך, במסגרת חמה בבית רות זוכות הנערות לא רק לקורת גג , אלא בעיק

ועוטפת, תוך יצירת סביבה חברתית, טיפולית, לימודית ותעסוקתית, מצליח צוות בית רות ליצור קשר 

משמעותי עם הנערות ונוטע בהן תקווה ואמונה מחודשת בחיים. עם הזמן, הדימוי והביטחון העצמי שלהן 

נויות שיעזרו להן לממש את הפוטנציאל האישי שלהן ולנהל חיים משתפר, והן רוכשות כישורי חיים ומיומ

 עצמאיים ובריאים בקהילה. 

רוב מוחלט של בוגרות בית רות מצליחות לא רק לחלום אלא  אחוזי ההצלחה הגבוהים מדברים בעד עצמם.

ן אף נישאו, הנערות הללו מתגייסות לצה"ל או לשירות לאומי, מקיימות חיים נורמטיביים וחלק גם להגשים!

 הקימו משפחה ומגדלות את ילדיהן באהבה.

 

 החזון .2

לאפשר לכל נערה בסיכון בישראל לקבל את המענה 

 הדרוש לה על מנת  למצות את פונטציאל בה. 

הצעד הראשון הוא הקמת הכפר,   קיום סביבה טיפולית,  

חינוכית והשכלתית ותנאים שיובילו לשילוב אמיתי של 

חברה הנורמטיבית. המטרה הינה הנערות השוהות בו, ב

הקניית כלים שיאפשרו חיים יציבים של כבוד ושלמות עם 

עצמן ועם הסובבים אותן, כאשר שירות בצה"ל או שירות 

 .לאומי יהיו מטרה שתתן ביטוי להצלחת העשייה

 

 

 הסוגיה החברתית .3

משלוש מאות נערות  למעלה במדינת ישראל קיימות 
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 ואין לאן להפנות אותן. ביתי בסיכון הממתינות לסידור חוץ

 

קבעה לעצמה יעד להשתתף בפתרון בעיה לאומית זו ולקדם את המודעות ודרכי  "בית רות" עמותת

מענה עוטף וטוטאלי  הנותנתמסגרת  בית רות יוצר בישראל.בסיכון בנערות ו צעירות בנשים הטיפול 

על ידי משפחתך ובהמשך על  דותןלכל הצרכים העצומים שנוצרו בעקבות הפגיעות הקשות שעברו ביל

 ידי גורמים חברתיים .

 

 כפר בית רות .4

נערות  45על מנת לתת מענה לנערות בסיכון הקמנו ואנחנו מפעילם כפר לנערות בסיכון בעפולה. בכפר 

הטיפול הינו טיפול הוליסטי המקיף את כל תחומי החיים. כל אנשי הצוות מהווים והוא מופעל במודל ייחודי. 

המטרה המרכזית הינה מתן כלים רגשיים וקוגניטיביים שיאפשרו לנערות מימוש מערך הטיפולי. חלק מה

 הפוטנציאל האמיתי הגלום בהן.

 

שעות ביממה, כל ימות השנה, דבר המאפשר החלמה מטראומות  24 עם הנערותצוות נשי נמצא  בכפר

. ואינטנסיבי בשאיפה לעבור בגרויותבתוך הכפר בקבוצות קטנות ובאופן פרטני  מתקיימים לימודים. העבר

ניתנת טיפול ע"י עובדת סוציאלית קלינית לפחות שעה בשבוע.  -תהליך טיפולי אינטנסיבי הנערות עוברות 

גיוס לצה"ל או , הצוות מכוון את הנערות לתרפיה באומנות, במוסיקה או בבעלי חיים בהתאמה אישיתלהן 

בנוסף לצוות המיומן קיים  ות  הכולל התנדבות, לימודים ועבודה.חינוך למצוינתוך  להתנדבות לשרות לאומי

הכשרה תעסוקתית בהתאמה נערות בחום.   לפני עזיבתן הנערות מקבלות רך מתנדבים המקיף ותומך במע

 .אישית

 ם לאחר ההשתקמות וכאשר הן עוזבות את ההוסטל. הן מקבלות ליווי ג

 

 ערות בסיכון בהרצאות ובסיורים בכפר.בנוסף, אנו פועלים להגברת המודעות לנושא נ

 

לכפר  עברו נערות ההוסטל  2015ב . 2006הכפר הינו המשך להוסטל בית רות שפעל במרכז הארץ משנת 

 על מנת ליעל את הפעילות ולאפשר ליותר נערות להיות מטופלות בבית רות.
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 פרופיל ורקע כללי של נערות בסיכון  .5

 

בנות פגועות אינן פוגעות בסביבה , כי אם  ,בסביבה ולכן מאותרים ומטופלים הפוגעים ,בניגוד לבנים פגועים

הבנות הנפגעות שותקות ולכן הן "שקופות" לחלוטין עד תחילת גיל ההתבגרות. בתחילת גיל בעצמן. 

תחלנה תופעות של פגיעה עצמית ו/או הימנעות מלהגיע למערכת החינוך, שיביאו לאיתור ההתבגרות 

 . ולזיהוי הבעיה

 

 של נערות בסיכוןמענה עוטף וטוטאלי לכל הצרכים העצומים  הנותנתמסגרת  בית רות יוצר

 

 בית רותל םהמאפיינים הייחודיי .6

ולספק להן תנאים מדיניות בית רות, מתוך הרבה כבוד לנערות שגורלן לא שפר עליהן, לעשות כל מאמץ 

החלנו  2016במהלך פים בחצרות מטופחות. פיזיים טובים. הנערות גרות בשלושה בתי מגורים יפים המוק

 400 -וילות  בשתי קומות כל אחת, בשטח של כ 7בתכנון העתידי בכפר יבנו עוד מבנה לימודים ו תבבניי

כל המבנים הוקמו בכספי תרומות. הכפר ממומן ברובו על ידי משרד הרווחה והתוכניות  מ"ר כל אחת.

 ממומנות מתרומות.כל כך  המיוחדות שהופכות את בית רות למודל מצליח

 

ממוקד בצד הרגשי ובתהליך. חום בטחון ואהבה הינם תנאים הטיפול טיפול בנערות שונה מטיפול בנערים. 

 הכרחיים להתפתחות הנערה וליכולתה להתגבר על הקשיים. 

 דבר המאפשר החלמה מטראומות עבר, כל ימות השנהשעות ביממה 24נמצא איתן  צוות נשי , 

 באופן פרטני ואינטנסיבי בשאיפה לעבור בגרויותבקבוצות קטנות והכפר וך בת לימודים 

 תרפיה . טיפול ע"י עובדת סוציאלית קלינית לפחות שעה בשבוע - תהליך טיפולי אינטנסיבי

 באומנות, במוסיקה או בבעלי חיים בהתאמה אישית

 לגיוס לצה"ל או להתנדבות לשרות לאומי הכוונה 

  ימים בשנה 365הכפר פתוח  

 המקיף ותומך בהן בחום  מערך מתנדבים ליווי ע"י 

 וכאשר הן עוזבות את ההוסטל.  ליווי  גם לאחר ההשתקמות 

 בהתאמה אישית תעסוקתית הכשרה 

 הכולל התנדבות, לימודים ועבודה.  חינוך למצוינות 

  לות בים עם עמותת הכולל מוזיקה, רכיבה על סוסים, תיאטרון, מחול ותנועה, פעימערך חוגים עשיר

 , בישול, שחמט, מחשב, עחצוב גרפי, עיצוב אופנה אתגרים, פעילות הכנה לצהל עם "אחרי"

 טיולים להכרת הארץ 
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 לימודי אומנות נרחבים ומעמיקים 

 

 ומטרתוהטיפול  פירוט דרכי .7

פולי. חלק מהמערך הטי יםצוות מהווה נשיהטיפול הינו טיפול הוליסטי המקיף את כל תחומי החיים. כל א

שיאפשרו לנערות מימוש הפוטנציאל האמיתי  התנהגותייםהמטרה המרכזית הינה מתן כלים רגשיים ו

 .בנערותהגלום 

 

  התנהלות בבתים -כייםחינועקרונות 

בבחינת גבולות ברורים של "מותר ואסור". הנערות שותפות  הםבית רות מבוסס על מערך חוקים ותקנות ש

מערך החוקים מבוסס   .על מנת לאפשר אוירה נעימה ותומכת דרכי אכיפתוחלק בלוקחות לגיבוש התקנון ו

על עקרונות דמוקרטיים , תוך הדגשה  שזכויות הפרט מסתיימים כאשר אלה פוגעים באחר האמור ליהנות 

 מאיכות חיים טובה באותה מסגרת.

 

הנערות, פיתוח  קדושת החיים, החברות, הסולידאריות בין ערכיטיפוח  על יםמיוחד יםדגשמושמים 

ועל  תפקוד הצוות שאמור לשמש מודל להזדהות וחיקוי על ידי הנערותעל  הרגישות לרגשות האחר)ת(

 טיפוח הבתים והכפר מתוך תפיסה שסביבה מכבדת גורמת לאנשים לכבד את עצמם.

 

ות היום , הממונה על ההתנהלותת מנוסות סוציאליועובד סגנית רכזת, מבשלת, ,רכזת הצוות הוא נשי ובו

ימים  365יומית בבית וצוות מדריכות חינוכיות הנמצאות עם הנערות עשרים וארבע שעות ביממה 

למרות שהצוות הוא נשי מתוך תפיסה  בשנה.

מקצועית יש דמויות גבריות המעורבות בחיי 

ומערך מתנדבים המקיימים  מוריםנהם יהבית ב

, בישול, פעילויות שבועיות קבועות כגון כדורסל

 .מזדמנות תופעילויולימודי מחשב שחמט,  חוג

נשי המאפשר לנערות להירגע ולנוח המרחב ה

ממתחים ודילמות הקשורים ליחסים שלהן עם 

"חממה" לטיפוח  מעין מהווהו בני המין השני

 וחיזוק הנערות לקראת צאתן לחיים עצמאיים.
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  ייםטיפולעקרונות 

תבצע על ידי משל הנערה ועל פי צרכיה. הטיפול  צבתבצע בקמתהליך טיפולי. הטיפול  עוברתכל נערה 

תקיים מהטיפול  בתחום הטיפול בנפגעות תקיפות מיניות.רב בעיקר נשות טיפול ממיומנות עם ידע מקצועי 

 טיפול באמצעות אמנויות, בדרכים מגוונות בהתאם לצרכי הנערה ונטיית ליבה: טיפול באמצעות בעלי חיים,

 ד.טיפול באמצעות גינון ועו

 

  השכלההקניית   

 םהדגש הינו חיזוק חווית ההצלחה, הישגים אקדמייבכיתות קטנות ובלימוד פרטני.  םהלימודים מתקיימי

 גבוהים תוך שילוב אומניות.

 

החינוך למשך זמן  כתהנערות ברובן אינן יכולות להשתלב במסגרות גדולות. חלקן הגדול היו מנותקות ממער

בים את התפתחותן ההשכלתית. חלקן הגדול מאופיין בהתנהגות מינית לא רב וסובלות ממאפיינים המעכ

 מובחנת ויתקשה ללמוד בסביבה מעורבת בנים.

  

 פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח .8

   פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח
הסכום שהוצא לביצוע כל הפעולות 

 כמופיע בדו"ח הכספי

   מקום הביצוע הפעולה

  5,655,376                                עפולה הפעלת כפר לנערות בסיכון

  4,158,559                                עפולה בניית מבנה ביה"ס

      

 

 מבנה ארגוני של העמותה .9

     מבנה ארגוני של העמותה

     נושאי משרה בעמותה )מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות(

 תפקיד שם פרטי ומשפחה ת.ז.

 איריס טברסקי 58240227
מנכלית 
 העמותה

      

 מס' המועסקים בעמותה
מס' המתנדבים 

   בעמותה

72 50   

 

 שונות .10

 פירוט תאגידים קשורים בשנת הדו"ח

תאגידים שמרבית חברי העמותה או קרוביהם הם בעלי מניות או 
 שותפים בהם
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 שם התאגיד

 אין

  

תאגידים שנושאי משרה בעמותה מכהנים בהם כנושאי משרה או בעלי 
 תפקידים

 שם התאגיד

 אין

  

 תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון

 שם התאגיד

 אין

  

 השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדו"ח והיוו חלק מרכזי בפעילותה

 תיאור כללי של השירות

 אין

  

 

 שימוש בכספי תרומות בתקופת הדו"ח .11

     שימוש בכספי תרומות בתקופת הדו"ח

 השימוש שנעשה בתרומה מטרת התרומה סכום התרומה

                                                                                                 
1,538,143  

הפעלת כפר לנערות 
 הפעלת כפר לנערות בסיכון בסיכון

 2017התחלת בניה שתסתים ב  בניית מבנה ביה"ס 4,158,559

 

 עלות גיוס התרומות בשנת הדו"ח .12

     עלות גיוס התרומות בשנת הדו"ח

 אופן הגיוס  
עלות גיוס 

 הסכום שהתקבל התרומה

  311,254          מח' גיוס משאבים
                                    
2,200,488  

      

 

 2שונות  .13

 תיאור הנכס/כסף שהועבר
השווי הכספי 

 שם האדם/גוף אליו עבר הנכס של הנכס

     אין

      

     פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח

 חלקה גוש תיאור הנכס

     אין

      

עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת 
     הדו"ח

 שם ופרטים של הצד השני סכום העסקה סוג העסקה

     אין

     ש"ח 20,000תרומות מישות מדינית זרה ששוויה עולה על 

 הישות התורמת
סכום 

   התרומה

     אין 
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 ₪ 20,000תרומות מתורם יחיד מעל  .14

       ₪ 20,000תרומות מתורם יחיד מעל 

 שם התורם
סכום 

 מטרת התרומה התרומה
השימוש שנעשה 

 בתרומה

American Friends of Beit Ruth 
      
 הקמת ביה"ס הקמת ביה"ס  2,452,234

American Friends of Beit Ruth 
      
 פעילות שוטפת פעילות שוטפת  1,798,254

 הסוכנות היהודית
         
 פעילות שוטפת פעילות שוטפת  176,994

 רהיטי הכח
           
 תרומה בשווי כסף רהיטי גינה  22,854

 

 עלויות גיוס תרומות של העמותה בשנת הדו"ח .15

   עלויות גיוס תרומות של העמותה בשנת הדו"ח

 מח' גיוס משאבים
         

311,254  

 

 המחזור הכספי של העמותה לשנת הדו"ח .16

   המחזור הכספי של העמותה לשנת הדו"ח

 תרומות
      
2,200,488  

 הקצבות ממשרד הרווחה
      
5,257,379  

 סה"כ
      
7,457,867  

 

 בעלי תפקידים בעמותה .17

     חברי הועד -בעלי תפקידים בעמותה 

 ספרות 7-כתובת מלאה כולל מיקוד ב שם ת.ז.

תל אביב 13שפרינצק  אוגולניק מיכל 34124479  

 בר חן רונית 57695645
תל  38ויצו העולמית שד' דוד המלך 

 אביב

15139066 
פורטוביץ 

, תל אביב יפו5בית טפר, תל גיבורים  דיויד  

 דקל יגאל 50288240
תל  38ויצו העולמית שד' דוד המלך 

 אביב

א תל אביב 10חיים שורר  יעל בורוביץ 5360920  

 מיכל רותם 51632099
תל  38ויצו העולמית שד' דוד המלך 

 אביב

 לונג איילנד ניו יורק סוזאן אשנר  155464579 

 

 

     חברי ועדת הביקורת  -בעלי תפקידים בעמותה 

 ספרות 7-כתובת מלאה כולל מיקוד ב שם ת.ז.

 , תל אביב יפו5בית טפר, תל גיבורים ג'רולד  17177676
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 וםסיכ .18

בקהילה, רכישת חזרה בנערות ובנשים צעירות ע"י הקניית כלים להשתלבות  לטפלת בית רות הינה ומטר

עם נטייה  ,ת בעלות דימוי עצמי נמוךלהפוך נערוו  כלים להבחין בין טוב לרעובעיקר  השכלה ומקצוע

המגוונות  תי וביכולותיהן ילנערות חזקות ששומרות על עצמן מכירות את ערכן האמ ,חזקה להרס עצמי

 ל אלה.כומצליחות להוציא מן הכוח אל הפועל את 

מהנערות המטופלות  90%ומניסיוננו  2006מאז אנו מטפלים בנערות שיטת הטיפול מוכיחה את עצמה. 

בית  ילה או מתפקדות במשפחותיהן.הגדרות כהצלחה דהיינו משרתות בצבא, בשרות לאומי, השתלבו בקמו

 חייהן של נערות ונשים צעירות.והצלת  את מעגל המצוקה רות מאפשר ושבירת

 

 

 

 

 

 

 

 רוזנקרנץ

 חוה שי 54372248
תל  38ויצו העולמית שד' דוד המלך 

 אביב

      

     רואה חשבון -בעלי תפקידים בעמותה 

 ספרות 7-כתובת מלאה כולל מיקוד ב שם ת.ז.

   סומך חייקין 557269040

      

     מורשי חתימה בעמותה -בעלי תפקידים בעמותה 

 ספרות 7-כתובת מלאה כולל מיקוד ב שם ת.ז.

58240227 
טברסקי 

 ב' תל אביב 9בנימין מטודלה  איריס

 תל אביב 13שפרינצק  אוגולניק מיכל 34124479

 בר חן רונית 57695645
תל  38דוד המלך ויצו העולמית שד' 

 אביב

15139066 
פורטוביץ 

 , תל אביב יפו5בית טפר, תל גיבורים  דיויד

 דקל יגאל 50288240
תל  38ויצו העולמית שד' דוד המלך 

 אביב
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