
איך מנהלים קהילה וירטואלית תומכת 

?ים/ים וצעירות/לנערות

ניסיון וכלים מהשטח

עמותת עלם, ריקי חן



?ים/ים וצעירות/איך מנהלים קהילה וירטואלית תומכת לנערות

Roseto, Pennsylvania



הרֹוֶזְנִטים



קהילה במרחב הפיזי

הוירטואליקהילה במרחב 

קהילה שבה המרחב הפיזי 
משולבים זה בזהוהוירטואלי

21-קהילות המאה ה

1

2

3



לפני  
הקורונה

במשבר הקורונה

בשגרה  
החדשה

שינויים על ציר הזמן



?האם כולנו באותה סירה



ההורים שלי והבית ספר רוצים לקחת אותי לטיפול פסיכולוגי  "
הם חושבים שאני הפסיכית ולא מבינים שזה  . או שיט כזה

אמרתי להם שילכו בעצמם  . הם שלא התקדמו מימי הביניים
למה נראה להם שאדבר עם מישהו זקן  . ויעזבו אותי בשקט

"?!שאני לא מכירה על החיים שלי

פער השירות



הוירטואליהכפר 

ְחִליִלּיֹות " "הכניסה לבנות בלבד-גַּ



תושבות הכפר–" גחליליות"

נערות וצעירות400

13-17בגילאי 40%
18-22בגילאי 60%

מדינות7

ישובים87

"גחליליות"צוות 

רכזת מקצועית

מתנדבות
פסיכיאטרית

עובדות סוציאליות
צעירה בוגרת עלם

...ועוד

עורכת דין*
רופאת נשים*



מאפייני הכפר

שיח נשי פתוח ובטוח

הכרה בחוזקות וביכולות

אחריות משותפת על הקהילה ועל עתידה

יחסים הדדיים

נגישות למידע אמין

נורמות וכללי התנהגות ברורים



מאפיינים ייחודים של קהילות וירטואליות

זמינות

נגישות

מגוון צורות  
תקשורת

תיעוד מלא

אנונימיות

בין צעירים  
למבוגרים

בין הפרטי  
לקבוצתי



המענההפערהמאפיין

נגישות מועטה למענים  מגורים באזורים מרוחקים
טיפוליים

מרחב וירטואלי נגיש וזמין

קבוצת שייכות ללא תלות  חוסר בקבוצת שייכותמאפיינים ייחודיים
במיקום גיאוגרפי

קושי בחשיפה ומאפיינים של  סוד
אשמה והסתרה, בושה

שליטה במידת החשיפה 
ואפשרות לנוע על הציר שבין  

אנונימיות וחשיפה מלאה

מיעוט משאבים כלכליים  אקונומי נמוך-מעמד סוציו
למימון טיפול ונסיעות

נגיש וזמין, מענה חינמי

נערות וצעירות
פוסט אשפוזיות

מעבר חד מאשפוז עוטף 
לטיפול בקהילה שמאופיין  

במיעוט מענים

מענה נגיש וזמין של הצוות  
ושל המשתתפות גם בשעות  

לא שגרתיות

קושי לצרוך טיפול  
בקהילה

חוסר מודעות של הנערה  
לקשייה ולמענים אותם היא  

,  התנגדות הורים, יכולה לצרוך
חשש מתיוג ועוד

חשיפה לשפה  , קבוצת שוות
הבניית מוטיבציה  , רגשית

לטיפול ותיווך בינה לבין  
הגורמים המטפלים



הגדרת 
המטרה  

וקהל היעד

בחירת כלי 
טכנולוגי  
מתאים

הכשרה  
והתמקצעות

?אז מאיפה מתחיליםיצירת חוזה

!"לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיכן"

כללי המשחק



!תודה על ההקשבה

זמן לשאלות

rikihen1@gmail.com


