
 רבתי, בקעה לשכונת הספר בבית הקהילתית המגמה של סטודנטים 23 -נכנסנו השנה, באוקטובר
 רבתי-בבקעה הקהילתי במנהל שובצנו הגעתנו עם רמלה! בעיר נציגות לנו יש ואפילו צפאפה לבית
 תלפיות, הרווחה לשכת הגיאוגרפי: באזור הפרוסים שונים בארגונים וכן שרפאת -צפאפה ובבית
 ומכחול". מחול "קול ועמותת הנשמה" כל "קהילת אנוש"," עמותת

 השנה: שלנו לפעילות הצצה לפניכם
 מפגשים מארגן כן כמו בשכונה, קהילתית גינה הקים פעילים של ובסיוע תור אבו לשכונת הגיע מעין
 הקהילתית: מהגינה תמונה זוהי והדדית. טובה שכנות לעודד בכדי באזור וערבים יהודים שכנים בין

 

 

 בטחון, תכנון, כגון: התושבים, של רצונם לפי מפתח בנושאי וועדות תור אבו בשכונת קידם נדב
 המפגשים: מאחד תמונה לפניכם ותנועה. חניה הסדרי , רישוי פיקוח,



 
  

 הקהילה. במסגרת חירום מצבי עם להתמודדות קהילתי מערך הקימו ד. טלו נדב כן כמו
 של משותפת בכתיבה שעוסק ארנונה -בתלפיות שכונתי תהליך יחדיו מלווים תמרו יובל ד. טל בנוסף
 שנערך הכנס מתוך תמונה לפניכם העירייה. ע"י שתתוכנן האב לתוכנית בסיס שיהווה שכונתי חזון

 האחרון: במרץ



 
 קבוצת את הקימה היא השאר בין וותיקים. לתושבים שכונתי -קהילתי מרחב מקדמת תמר כן כמו

 תרבות אירועי שני כבר ארגנה היום עד אשר בשכונה ותיקים מפעילים המורכבת בסרט" "חיים
 השכונתי מהסיור תמונות לפניכם שכונתי. וסיור סרט הקרנת -ייתםוהנח בהובלתם שכונתיים
 בקבוצה: פעילה שהובילה

 



 בשכונת אינטרנטי ממשק על המבוססת חברתית רשת ליצור שמטרתה פעילים קבוצת הקים יובל וכן
 השכונה לרווחת חברתית עשייה לצורך זאת בשכונה, והנכסים הכוחות לשותפות במה שתתן ארנונה

 המפגשים: מאחד ונהתמ לפניכם והחברה.

 
  

 בארץ פליטים של בזכויותיהם הנאבקת פעילים קבוצת מלווה הנשמה" כל ב"קהילת בהכשרה ע. עדי
 בהוריהם המטפלים להורים תמיכה המהווה בקהילה קבוצת בהקמת חלק לוקחת וכן

 מקהילת פעילים וכן הנשמה" כל מ"קהילת פעילים עם במפגש שצולמה תמונה לפניכם המזדקנים.
 המקלט: מבקשי

 

 



 לעודד במטרה בגנים הצעירות המשפחות אוכלוסיית את מלווה הנשמה כל בקהילת כן גם ק. טל
 הכנות בתמונה למשל כך הפעילים. יוזמות של ליווי לצד זאת לצרכים, ומענה קהילתיות תחושת
 וילדיהם: הצעירות המשפחות לטובת שתוקם משחקיה להקמת

}

 

 

 לשם מיוחדים צרכים עם לילדים הורים של פעילים קבוצת הקימה ברמלה, -במרכז שלנו הנציגה יעל
 פתיחת והעירייה התושבים עם מקדמת היא הקבוצה במסגרת בעיר. לתחום וההנגשה התחום קידום
 מיוחדים). צרכים עם לילדים נוער תנועת (זוהי ברמלה קרמבו" של "כנפיים הנוער תנוער של סניף
 שייכות תחושת עידוד לשם בקעה בשכונת צעירים של פורום הקימה השכונה!) (כתושבת אתיה

 מלווה בנוסף, בשכונה. אוטובוס קווי ביטול לאור התארגנות כמו מדהימות יוזמות הובילו במסגרתו
 שכונתי. בין תחבורה צוות של הקמתו את
 של אחריותו תחת שנמצא החקלאית" "החווה של בשטח בבקעה הנוער מועדון את מנהלת הגר
 מאפטר תמונה לפניכם פעילויות, מקדמת פעיל נוער של מוביל צוות עם ביחד ושם נוער קידום

 במועדון: שנחגג עצמאות



 

 

 המוניציפאליים הגופים בין כצינור המהווה בבקעה, האורבני הפורום כרכזת משמשת היא כן, כמו
 בשכונה: "יעל" גן לשיפוץ תושבים שיתוף מתהליך תמונה לפניכם השכונה, לתושבי



 

 

 מודעות העלאת הוא האחד פרויקטים. בשני חלק ולוקחת תלפיות, בשיכוני הכשרתה את עושה אביה
 בסדרת ראשון כנס בתמונה לראות ניתן כך שונות. פעילויות באמצעות קשישים נגד אלימות של

 התקיים ולסיום ריבה" "יד מעמותת ועו"ד קהילתי שוטר מפי תכנים הועברו בו שיהשלי לגיל מפגשים
 מעורר זומבה שיעור



 
 טווח. קצרות משימות ביצוע לצורך פעילים קבוצת הקמת הוא הנוסף הפרויקט

 

 וועד בתים וועדי הקמת לצורך 130 בלוק שביתו את וארגנה תלפיות לשיכוני השנה הגיעה כרמל
 גינה לפיתוח פעילים גייסה בנוסף, ועוד. שפ"פים פיתוח הקהילתי, הפיזי, מצבם שיפור לשם בלוק

 ומהגינה פעיליה עם כרמל שארגנה פסח מאירוע תמונות אלו הבלוק. בשטח שהוקמה קהילתית
 הקהילתית:



 
  

 בקהילת פשהנ נפגעי שילוב למען עובדות שתיהן "אנוש", בעמותת הכשרתן את עושות וטובה כנרת
 הקשרים רמת העלאת למען פועלת כנרת כן, כמו כך. לצורך קהילתית שבת מארגנות וכעת ארנונה

 התנדבות קבוצה מקימה וטובה לרעהו. זה אנגלית שיעורי העברת ע"י המתמודדים בין הבינאישיים
 הסטיגמה. והורדת בקהילה לשלבם שבמטרה מתמודדים של

 "דגל קהילת עם בשיתוף שאורגנה קהילתית שבת לקראת אירוע במהלך צולמה הבאה התמונה
 האחר: קבלת על מהתנ"ך עדויות אודות לימוד קבוצות וכן ללימודים פעילויות כללה הפעילות יהודה",



 

 

 עירונית התחדשות של התחום את מובילה אשר תלפיות בשיכוני פעילים קבוצת הקימה ענבר
 המפגשים: מאחד תמונה לפניכם כולה. בשכונה



 

 

 משפחות פורום זהר עם ביחד הקים וכן חיים מקור בשכונת הקהילתית בגינה פעילות מלווה לאון
 רבתי. בבקעה שכונות חוצה צעירות

 הנגשת לצורך פעילויות המרכז לקשישים ותמיכה מידע מרכז יחדיו הקימו ,מולוגטהו זהר כן כמו
 צרכי לאיתור תושבים שיתוף פרויקט מוביל מולוגטה ובנוסף לקשישים. קהילתית ומעטפת שירותים
 תלפיות. בצפון תושבים
 שילובם באמצעות זאת בקהילה, נפש נפגעי בשילוב עוסק ומכחול" למחו "קול בעמותת מתנאל
 אירועים בעת בתשלום הפועל קפה בית דוכן בהפעלת וכן החורשה" "בן הקהילתית בגינה בפעילות

 קהילתיים.
 תושבים 80-מ למעלה השתתפו בו שלי" המסילה "פארק בנושא פתוח" "מרחב ארגנה דינה

 תרבותית, חברתית, חינוכית, לעשייה הנוגעות ויצירתיות שונות מותיוז עלו מהכנס שונות. משכונות
 לה המסילה" פארק "נאמני היא הקבוצות אחת מלווה. דינה חלקן שאת בפארק, וקהילתית אקולוגית

 צרכים העלאת וכן וכו') מטופחת לא צמחייה כלבים, צואת (לכלוך, מפגעים על דיווח מטרות: שתי
 וכו'). ברזיות פחים, הגדלת מודעות, לוח הצבת בוריים,צי שירותים (הקמת לעירייה
 מהכנס: תמונה לפניכם



 

 

 בשכונה, הציבוריים הירוקים בשטחים העוסק חיים מקור בשכונת אורבני פורום הקימה א. עדי
 עירוניים. תכנון בנושאי התושבים של קולם והשמעת תנועה הסדרי ציבור, מבני הקמת
 הפיזיות ההשלכות את להבין בכדי שנערך בשכונה, הפורום של רגלי בסיור שצולמה תמונה לפניכן

 התושבים: חיי איכות על



 

 

 כמו משאבים. ואיגוד פעולה שיתוף שמטרתה צפאפא בבית העליונה החינוך ועדת את מרכזת סוהא
 לימוד, מקצועות לגבי מידע הקניית שמטרתו תיכון תלמידי עבור מקצועית להכוונת פרויקט מלווה כן,
 התיכון. לאחר לחיים מיומנויות והקניית העבודה שוק
 עוסקת וכן ,39 כביש נגד בשרפאת תושבים ותהתארגנ והקמת בליווי אקטיבי חלק לוקחת ליל

 בשרפאת. לנערות חינוכיים חברתיים שירותים לפיתוח בפרויקט
 


