
בטוח עתתד
מאלימות חובט׳ בטוח, עתיד •וצרים

עברי דוד )מיל(. אלוף המייסד, הנשיא מדברי

 ההון הם ישראל, מדינת של ועתידה דמותה את שיקבעו הם והנוער "...הילדים
 ובאלכוהול בסמים והשימוש האלימות התגברות שלנו. המרכזי והמשאב האנושי

 עמיתים קבוצת עם יחד נרתמתי, לכולנו. דאגה מקור מהווה ונוער ילדים בקרב
 ששותף מי כל את מזמין אני לנושא. לתרום רצון מתוך בתחומיהם, מובילים
תנו..." והתומכים הידידים למעגל להצטרף אלה, למטרות בפעילו

היא ונוער ילדים בקרב האלימות תופעות של ובחומרה בשכיחות המדאיגה העל״ה
ומינית. רגשית פיסית, מילולית, והתעללות הטרדה להצקה, קורבנות הם מילדינו רבים בנו. המכרסם

בישראל. החברה ושל הנוער של ועתידו דמותו על מערכה של בעיצומה נמצאים אנו

ת ממקרי 33% י מו שראל האלי הספר. בתי כותלי בין מתרחשים בי

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

 עתיד לילדינו, יותר טוב עתיד להבטיח במטרה הפועל בכירים, חברים של פורום הוא ”בטוח עתיד”
 הדומם, ברוב מטפלים אנחנו בריאה. בצורה להתפתח יותר טובים סיכויים עם מאלימות, חופשי

האלימות. של לתהום יפלו ולא לקורבנות יהפכו שלא במטרה כולנו, של והנכדים הילדים

 חמו, פרידמן ומירה חמו אברהם שפיתחו ומונע" מפעיל "חינוך תוכניות על המבוסס מענה מציעים אנו
 )הוועדה המאוחדות האומות ארגון ידי על ואומצו ובעולם בארץ מוכחות והצלחות מחקר על המבוססות

ת פשיעה למניעת (.1994 קהיר, כנס הצדק, וקידום אורבני

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

מתוכניותינו:
 אלימות, למניעת כשגרירים הפועלים חץ כראש נוער בני קבוצות : ”בטוח לעתיד צעירה מנהיגות” י

ת פרויקטים ומובילים יוזמים ובקהילה. הספר בבי
ת מניעת :”בריונות ללא בטוח עתיד ברשת, מנהיגים” י  קבוצות החברתיות. ברשתות בריונו

 לגורמים והפנייתם - ותוקפים קורבנות לאיתור ברשת, השיח לשינוי הפועלים צעירים מנהיגים
מקצועיים.

 ברווחת מתמיד לשיפור מערכתית רב עירונית חלוץ תוכנית : ”בעירנו בטוח עתיד יוצרים תנופה:” י
 מסוכנות. והתנהגויות אלימות של ומניעה ונוער, ילדים

וגזענות. הסתה מאלימות, חופשי הוגן ספורט קידום - בספורט הגינות י

 שמסכנות להתנהגויות קורבן נופלים שילדינו לפני רגע ולשנות למנוע להשפיע, היכולת לנו יש
כולנו. של האתגר זה - מתחיל שזה לפני להציל אותם.
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