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אקדמי מוקם -ש שנים בהן מרכז הלמידה הקהילתישלו ומסיימות אנו מסיימיםבימים אלו 

 בשכונת גילה שבירושלים. 

בתקופה זו פעלנו בארגונים שונים ביניהם מעון נכים גילה, מנהל קהילתי גילה, עמותת 'רעות' 

 ולשכת הרווחה בגילה.

שהייתה  ים שהובלנו בשנה האחרונה, שנההפרויקטים השונאת אוגדן זה מרכז את עשייתנו ו

 ובה למדנו רבות על עבודה קהילתית. ,מקצועונשות נו כאנשי עבורנו אבן דרך בהתפתחות

ברצוננו להודות לכל אלו שליוו אותנו במהלך השנה: המדריכים, אנשי המקצוע עמם עבדנו, 

 הפעילים והצוות האקדמי. 

 בברכה,

 ילתית, הסטודנטים והסטודנטיות לעבודה קה

 האוניברסיטה העברית הר הצופים.

 .2013תשע"ג 
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 3102יוני 

 פעילים ואנשי מקצוע יקרים, ,תושבים

מונח בפניכם אוגדן המרכז בתוכו תיאור של הפרויקטים השונים שנעשו על ידי הסטודנטים 

 שנת תשע"ג, הלומדים בבית הספר לעבודה סוציאלית -מהמגמה לעבודה סוציאלית קהילתית

ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. מתיאור הפרויקטים אנו למדים על 

העבודה הענפה והפיתוח הקהילתי העשיר שהתרחש במהלך השנה. הסטודנטים עבדו במסגרות 

 לה.   ישונות ובשיתוף אנשים וקבוצות מגוונות מתוך תושבי ג

 

אינטרסים שונים, החיים ביחסי שכנות באזור העבודה שהתקיימה בו זמנית עם אנשים בעלי 

גיאוגרפי אחד, הציבה בפי הסטודנטים והשותפים לעשייה אתגרים רבים. ביחד למדנו לנהל 

קונפליקטים, להתמודד עם סוגיות מורכבות, לפתור בעיות ולחגוג הצלחות. אני סבורה כי כל אלה 

שיישארו עוד הרבה זמן גם אחרי  תרמו רבות לתהליך הלמידה וסייעו להגיע לתוצאות ממשיות

 שהסטודנטים ייפרדו מהשכונה. 

 

לה. כולי תקווה כי הצלחנו לקדם תהליכים חברתיים יאנחנו מסיימים שלוש שנים של עבודה בג

הדרכה, הן של גורמים ו ה הייתה השקעה רבה של זמן, תיאוםבשכונה. במהלך כל התקופ

י מעורבות הסטודנטים בשכונה למשך שנים באקדמיה, והן של גורמים בשדה. אני מקווה כ

אחדות, שהגיעה בשילוב סינרגטי של סגל אקדמי, מדריכים מקצועיים, נותני שירותים בשכונה 

ותושבי הקהילה, תרמה להעלאת רמת השירותים, לפיתוח הקהילתי של השכונה ולהכשרת 

 הסטודנטים למקצוע.

 

הקהילתי, ללשכת הרווחה, לעמותת רעות,  אני רוצה להודות לכל מי שהיה שותף לדרך: למנהל

ישראל אמיר, דורית  -למעון הנכים, לאנשי המקצוע השונים, למדריכים שליוו את הסטודנטים

רכזת הכשרה מקצועית, לסגל  -יהודה ואורן סוקניק, לאתי ריקנטי-פרי, עביר אוטמן, ענת בן

טודנטים ובעיקר לתושבים בבית הספר לעבודה סוציאלית שמלווה אותנו ומעורב בעשייה, לס

 הפעילים שהשקיעו מזמנם לשיפור איכות ורווחת החיים בהקהילה. 

 

 כולי תקווה כי כולנו זכינו להיות שותפים לעבודה מאתגרת, מרגשת, מעניינת ומלהיבה!   

 

 בברכה,

 

 כהן-דר' עידית בליט

 ראש המגמה לעבודה סוציאלית קהילתית

 ה חברתית ע"ש פאול ברוואלדבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווח
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 שלום רב,

לכבוד הוא לי לכתוב דברי ברכה לאוגדן הפרויקטים של המגמה לעבודה קהילתית )שנה ב'( בסיום 

שנת הכשרה תשע"ג. אוגדן זה הינו חשוב מכמה בחינות: ראשית, באמצעותו אנו עדים לתרומה 

הלומדים בלימודי שדה )מעל המשמעותית שיש לעשייה של סטודנטים בהכשרה המקצועית. קהל 

 כל שנה מחדש.  -מאתיים חמישים סטודנטים בכל שנת לימודים( משנים את פני העיר הזו

בנוסף, האוגדן מהווה דרך לפרסם את העשייה הזו ולשווק החוצה מיזמים חדשים ורעיונות 

את  שניתנים ליישום במקומות נוספים. עו"ס כמקצוע הנלמד באקדמיה חייבת לתעד ולהנכיח

 התוצרים שלה באופן מפורש וציבורי. יישר כוח לעושים ולמתעדים!

זאת שנה של סיום הפעילות שלנו בשכונת גילה. אני מקווה כי פעילות זו הניבה עשייה שלא 

תיפסק עם יציאתנו ושאנחנו משאירים מאחורינו תושבים יותר פעילים, יותר מודעים לזכויות 

 צעירה והמרגשת שמשיבה קבוצה של סטודנטים.  שלהם ושירותים אשר נדבקו ברוח ה

 בהצלחה לכולם בהמשך הדרך! -המון נעשה, ויש עוד המון לעשות

 

 תודה לכולם על העבודה הקשה,       

 דר' לורן וולפספלד        

 ראש המדור להכשרה מקצועית         
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 סטודנטים יקרים,

 

ה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד ,המגמה לעבודה מרכז הלמידה בבי"ס לעבוד

 סוציאלית קהילתית, מסכם  את שנת הפעילות תשע"ג בשכונת גילה בירושלים.

 2סטודנטים(, בעמותת בית ישראל ) 2סטודנטים המשובצים בלשכת הרווחה ) 14אתם, 

ודנטים(, עשיתם סט 8גילה )  -( ובמינהל הקהילתיסטודנטים 2סטודנטים(, במעון הנכים )

 הכשרתם בקרב הקהילה בגילה.

העשייה בשדה הייתה מגוונת, מאתגרת ומעניינת. בראשית דרככם למדתם להכיר את הקהילה, 

בחנתם ובדקתם את מצבן של האוכלוסיות השונות , איתרתם צרכים ובעיות, כוחות ונכסים 

בבד המשכתם פרויקטים  קהילתיים, הצעתם פתרונות שמהם נגזרו הפרויקטים באוגדן זה. בד

קיימים והובלתם אותם לצד אנשי המקצוע. הצלחתם לקדם את הנושאים החשובים לאוכלוסיות 

 היעד השונות, על אף הקשיים שניכרו בדרככם.

כרכזת מרכז הלמידה, ברצוני לציין, סטודנטים יקרים, כי אני גאה בעבודתכם כקבוצה ובעבודתו  

שהשכונה נתרמה על ידיכם כפי שאתם נתרמתם ע"י של כל אחד מכם בנפרד, ומאמינה 

המתנדבים והפעילים מהקהילה ועל ידי אנשי המקצוע המלווים, אשר היו שותפים שלכם בהובלת 

 הפרויקטים השונים. 

אני מודה לכם, למדריכים, ולכל השותפים לעשייה על שנה של למידה והתעצמות. בטוחה אני כי 

ותכם. אתם זרעתם את הזרעים של העבודה הקהילתית ואני הקהילה והארגונים הרגישו בנוכח

 תקווה כי הקהילה תהיה שותפה מלאה לקצירת הפירות בעתיד.

 

 עלו והצליחו!

 אתי ריקנטי

 רכזת הכשרה מעשית שנה ב

 בית ספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע״ש ברוואלד

 האוניברסיטה העברית , ירושלים

 

 

 

 ותחשבו על זה.....

 אדם רבים-...תחושת הבטן הציבורית הזו פועמת בתנופה משום הרצון של בני"...

כל כך להצטרף למערכת. אבל היא הולכת ופושטת כי המערכת עצמה מקנה למי שהיא התאכזרה 

 אליהם

יכולת גדולה יותר לומר לאחרים מה מכאיב להם, ולהתארגן כדי לעשות משהו בעניין זה. תודות 

ב אין ההתבטאות מוגבלת לקומץ ארגוני תקשורת גדולים הפונים אל לאינטרנט, לדוגמה, שו

 הרבים. 

 ".עכשיו הרבים יכולים לדבר אל הרבים

)אור יהודה: הד  מבט אל עולם משתנה, -הגלובליזציה  -ה"לקסוס" ועץ הזית)פרידמן, תומאס., 

 (.247ע'  2000ארצי, 
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 ועדת נגישות )מעון נכים גילה(שם הפרויקט: 
 

 :רקע
הפרויקט התבצע במעון הנכים שבשכונה. מאבחון המצב עלה כי ישנה בעיה חמורה של חוסר 

נגישות פיסית בשכונה ובסביבת המעון )בדגש על הכביש שמול המעון(, וכי מידת התניידותם של 

דיירי המעון בשכונה נמוכה מאוד. ועדה שעסקה בנושא הייתה קיימת במעון גם שנה לפני כן, אך 

התפרקה לאחר עזיבת הסטודנטית המלווה. משיחות עם הדיירים עלה כי הם בעלי תקווה זו 

מסוימת בשינוי מצב הנגישות בשכונה וכי מוכנים לפעול לטובת נושא זה. נראה שלמרות מצב 

 פנימי קשה במעון, נושא זה בוער בקרב רבים מהדיירים.

 

 

 : מטרת התוכנית

ל שינוי חיצוני. המטרה נוגעת לשיפור מצב הנגישות מטרת התוכנית כפולה. ראשית, מטרה ש

כן, מטרת התוכנית להביא -בשכונה ובסביבת המעון, והעלאת מידת התניידות הדיירים בה. כמו

להעלאת המודעות השכונתית למצב, ולרתימה עתידית אפשרית של תושבים נוספים )לא בשלבים 

 הראשונים של התוכנית(.

ת הינה מטרה של שינוי פנימי והעצמה. הדיירים מוחלשים מאוד, מטרה נוספת ומרכזית לא פחו

אם בשל מצבם הפיסי והקוגניטיבי הירוד, ואם בשל אופי התנהלות חייהם התלותי שמתגבר גם 

בעקבות יחס פטרוני מצד הצוות והמטפלים במעון )והחברה כולה, ובשכונה בפרט, שמדכאת, 

 מרחיקה ומחלישה אותם(. 

 

 

 :אוכלוסיית היעד

דיירי המעון. המשך תכנית הפרויקט פונה גם לבתי  -הפרויקט פונה לאוכלוסיית היעד המרכזית

 ספר ותושבים נוספים בשכונה )ובדגש על תושבים בעלי מוגבלויות(.-עסק שכונתיים, תלמידי בתי

 גלגלי הצדק החברתי". -הקבוצה שקמה כועדת נגישות כינתה עצמה "גצ"ח

 

 

 : התכנית

אף תחילת התבצעותה בעבר -ת למספר תחומי פעילות )ורשומה בלשון עתיד עלהתוכנית נוגע

ובהווה(. לאחר הקמת וארגון הקבוצה, הועדה תחל בפעילות משותפת עם פרויקט ה"תו החברתי" 

ותמפה את בתי העסק בגילה. כך היא תעלה מודעות שכונתית בנושא ותחווה הצלחות והישגים 

קשר עם בתי ספר בשכונה, ותיזום העברת שיעורים )או חלקי  מוחשיים. בד בבד, הועדה תיצור

-שיעורים( בכיתות לצורך העלאת מודעות, העלאת ביטחונם העצמי של הדיירים, ובמידת האפשר

כאשר התלמידים, כאוכלוסייה צעירה, הינם פלח שוק מרכזי  -גיוס אוכלוסייה נוספת למשימות

ות, או מרכזי מזון קטנים( ולכן יהיו בעלי של בתי העסק בשכונה )שרבים מהם הם פיצוצי

משמעות אם יצטרפו בעשייה זו בשיתוף ה"תו החברתי". חלק מהדיירים גם צריכים ליווי של 

 אדם מסייע ביציאה מהמעון לשכונה.
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בנוסף, הועדה פועלת כהמשך לשנה שעברה בנושא בטיחות ונגישות הכביש שמול המעון )כביש דו 

אייה וללא במפרים או מעבר חצייה. מכוניות נוסעות מהר וכסאות כיווני מהיר ללא שדה ר

הגלגלים הממונעים לעומת זאת איטיים מאוד(. הקבוצה תיפגש עם נציג האזור בוועד המנהל 

במנהל השכונתי, כאחראי לטובתם של תושבי האזור שלו. במידת הצורך תעקוף אותו ותיצור 

ב מכתבים, תכין סרטון על מצב הנגישות באזור קשר עם גורמים נוספים בעיריה. הועדה תכתו

 המעון להפצה ברשתות חברתיות, לשליחה לגורמים ואישים מקצועיים, ולהצגה בבתי הספר.

כל זאת תוך עשייה משותפת, למידה והתנסות של השגת כלים לפעולה, ובחירות דרכי פעולה 

 עצמאיות של הועדה. 

 

 

 :תוצאות צפויות

 העצמת הדיירים. 

 מודעות למצב הנגישות בקרב הדיירים, התושבים והשותפים, וקידום עשייה בנושא. העלאת

 שיפור בעיית חוסר הנגישות בסביבת המעון ובשכונה

 

 

  :הישג עיקרי

 העצמת הדיירים והעלאת תחושת מסוגלותם לגרום לשינוי. 

י צדק", הועדה נפגשה עם אנשי מקצוע כמו נציגת פרויקט "התו החברתי" של עמותת "במעגל

פעולה -אישיות בכירה במינהל הקהילתי ורכז שכבה בבי"ס תיכון. הקבוצה יצרה קשרי שיתוף

 ותשתמש בקשרים אלה בהמשך עשייתה.

 העלאת מודעות.

הפעלת לחץ עקבי על גורמים במינהל )ודרכו בעירייה( לטפל בחוסר הבטיחות בכביש, ובחוסר 

 מות בנושא.הנגישות. עוד אין הישג בפועל, אך החלה התקד

 )הקבוצה החלה לפעול במספר מישורים לצורך העלאת מודעות(.

 

 : שותפים

 הועדה פועלת בשיתוף פעולה עם מספר גורמים ברמות ובתזמונים שונים:

 המינהל הקהילתי והעירייה.

 טרם התרחש בפועל. -עמותת "במעגלי צדק" )פרויקט התו החברתי(

 שכבה(.תלמידים )בעזרת רכז  -ביה"ס מקיף גילה

 דיירים נוספים ואנשי צוות במעון )למשל בהכנת הסרט(.

 פעילים מתנדבים בולטים בתחום הנגישות.

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

אישיים -ליווי והנחיית הועדה, דרבון הדיירים וסיוע אישי במידת הצורך )שמירה על קשרים בין

ת הצורך, הצעת רעיונות ויוזמות, עם חברי הועדה(, תיאום מול גורמים במעון ומחוץ לו במיד

 הקניית ידע.
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  שיתוף תושבים:

חברים  6דיירים,  68כל הדיירים שהיו מעוניינים בעשייה, מוזמנים להצטרף לקבוצה. מתוך 

בקבוצה. חברי הועדה בוחרים את דרכי הפעולה שלהם וגם את הנושאים והתחומים בהם פועלת 

 וני פעולה אך חברי הועדה הם הקובעים העיקריים.הועדה. אני מלווה, מציעה רעיונות וכיו

 

 : הערכת הפרויקט

הפרויקט בשיא עשייתו. בעיית הכביש עתידה להיפתר בתקופה הקרובה, ותיעוד בעיות נגישות 

בשכונה החל להתבצע בימים אלו. הועדה נפגשה עם רכז שכבה מביה"ס בשכונה במטרה להביא 

גם -התלמידים עתידים להגיע לפגישה בקרוב(, כמו תלמידים לועדה )למספר פגישות לפחות.

לשלוח נציגי ועדה לכיתה בביה"ס לשוחח על המצב ובעיית חוסר הנגישות, לשמוע רעיונות ולהציע 

 להם להצטרף לעשייה.

 

 

 : להמשך המלצות

*ישנו צורך במציאת אדם מלווה להמשך קיום הועדה. הדיירים זקוקים להכוונה ולדרבון, אך 

אדם שיהיה אחראי על ארגון הישיבות והנחייתן, ברמה של ליווי )הקבוצה חזקה מספיק יסתפקו ב

כדי לשרוד ללא שיחות אישיות רבות או חיזור רב(. הניסיונות שלי למצוא מחליף העלו אפשרויות 

 זמניות אך לא אדם קבוע לטווח הרחוק.

בם בסיורים בשכונה )גם *ממליצה להמשך עשייה עם התלמידים, לצורך העלאת מודעות, ולשילו

 כמסייעים לדיירים שזקוקים לסיוע מחוץ למעון בהתניידות(.

 *כך אולי בהמשך יוכלו לחבור בשנית לפרויקט "התו החברתי".

 *המשך לחצים על המינהל הקהילתי והעירייה בכל הנוגע לכביש.

ת מודעות *פנייה לאמצעי תקשורת )יחד עם הסרטון שהכינה הקבוצה, וכתבות( להמשך העלא

 בקרב האוכלוסייה בשכונה לוועדה ולמצב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
   : איה ורטהיימרשם הסטודנטית

  ה: ענת פלדמןשם המדריכ
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  וועד דיירים במעון הנכים גילה שם הפרויקט:
 

  
 

 : רקע

דיירים בוגרים  68-מהווה בית לו 1988ד בשנת מעון הנכים גילה המנוהל על ידי עמותת אילן נוס

נכות. בנוסף לנכות הפיזית  100%בעלי מוגבלויות קשות המוגדרים על ידי ביטוח לאומי כבעלי 

חלק מהדיירים נמצאים תחת טיפול ומעקב פסיכיאטרי וסובלים ממוגבלויות חושיות 

רפואה, שיקום, טיפול, טיפול  דיור, תים במעון מקיפים תחומי חיים רבים:וקוגניטיביות. השירו

 סוציאלי, תעסוקה, פנאי והסעות.-פסיכו

הקשר בין לה כי מאבחון המצב שערכתי במעון על מערכת היחסים שבין דיירי המעון להנהלתו ע

מרכזי בהתנהלות  ומתאפיין בהיעדר תקשורת ואף נתק מוחלט. נושא זה היה סבוך הגורמים

מלין שלהם עם אנשי הצוות, בישיבות השבועיות של צוות בשיחות הדיירים וביחסי הגו :המעון

קצרה היריעה  המעון ובאווירת הקהילתיות בקרב הדיירים, אנשי הצוות וכלל המעון כמערכת.

מלפרוש את המאורעות והנסיבות שהביאו למצב זה ועל כן אציין רק את האירוע שקדם לכניסתי 

במטרה להחליף את מנהל יננטיים במעון התאגדו מספר דיירים דומ 2012באוגוסט להכשרה. 

כשהגעתי למעון רבים מהדיירים היו מיואשים מהמצב  .המעון ואם הבית. מאבק שהעלה חרס

כמו כן, מאבחון המצב עלה כי השפעת  ומפולגים בדרך בה יש לנקוט על מנת לשנות את המצב.

  הדיירים על קבלת ההחלטות על חייהם ועל הנעשה במעון מצומצמת מאוד.

 
 : ת התוכניתומטר

 
מכלל דיירי המעון וחברי קבל לגיטימציה י ,פעילות סדירההקים וועד דיירים שיקיים ראשית, ל

מדיניות ניהול בשינוי  שנית, יצירת הווה נדבך בלתי נפרד ממבנהו המוסדי של המעון.ההנהלה וי

וגעות לחייהם. המעון והפיכתה לכדי מדיניות שתשתף את הדיירים בתהליכי קבלת החלטות הנ

שפעילותו של ועד הדיירים ושיתוף הדיירים בתהליכי קבלת  הייתהבמישור התודעתי שאיפתי 

ההחלטות יהוו אבן יסוד להעצמתם של הדיירים ויחוללו שינוי תודעתי הן בקרב דיירי המעון והן 

של  בנוסף, לחדש תהליך סיביים.אבקרב אנשי הצוות שמתייחסים אל הדיירים כאל מטופלים פ

 הדברות בין הדיירים להנהלה. 

 
 :אוכלוסיית היעד

 ובפרט נציגי הוועד. אוכלוסיית היעד לפרויקט זה הם כלל דיירי מעון הנכים

 

 : התכנית

בראשיתו של הפרויקט עסקתי בגיוס דיירים לחבור לרעיון הקמת הוועד, לעורר בהם את האמונה 

ערכת. במקביל פעלתי מול הנהלת המעון בכוחם להשפיע וביצירת קשר המבוסס על אמון עם המ

 והצוות הבין מקצועי שהתנגדו לרעיון הקמת וועד דיירים, על מנת שייתנו לגיטימציה להקמתו.

ערכתי אסיפת דיירים בנושא הקמת וועד דיירים במעון, בה החליטו הדיירים כי ברצונם לערוך 

הן התמודדו עשרה דיירים. בחירות לוועד דיירים שימנה חמישה נציגים. ערכתי בחירות ב

מכלל דיירי המעון. הוועד הנבחר החל להיפגש אחת לשבוע בהנחייתי  90%בבחירות השתתפו 
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ולגבש אסטרטגיית פעולה. הוא בחר באסטרטגיית הדברות עם ההנהלה. ערכתי שיחות הכנה 

ון לבין לפגישה משותפת הן עם מנהל המעון והן עם וועד הדיירים. נערכה פגישה בין מנהל המע

וועד הדיירים. פגישה זו בין המנהל לקבוצת דיירים מאוגדת לא התקיימה במעון מזה שלוש 

 שנים. בפגישה זו החלו הצדדים לגבש נהלים לעבודה משותפת. 

הוחלט כי הגורמים יפגשו אחת לחודש דרך קבע, הנהלת המעון תעדכן את הוועד בהתנהלות 

ות שעולות בקרב הדיירים. השאיפה הייתה ליצור מרחב המעון והדיירים יעדכנו בבעיות ובתלונ

 חשיבה משותף. בנוסף, הואצלו סמכויות שונות לחברי הוועד.  

 
 

 :תוצאות צפויות

את התוצאות הצפויות הגדרתי באבחון המצב, טרם ההתערבות, וחילקתי לתוצאות צפויות בטווח 

 הקרוב ובטווח הרחוק. 

 

 תוצאות רצויות בטווח הקצר:

 ב עם הדיירים בחייהם השוטפים באמצעות היות הוועד צינור להעברת להיטי

תחושותיהם, תלונותיהם של כלל דיירי המעון ובאמצעות התדיינות והדברות עם 

 פתרון בעיות קולקטיביות. ההנהלה לשם

 ונות במעון על מנת להביא שיתופם של נציגי וועד הדיירים בתהליכי קבלת החלטות ש

 פנימית במעון שלא דגל כלל בשיתוף דיירים. לכדי שינוי מדיניות

  לפעול להגברת מעורבותם של הדיירים בהיבטי יומיום פשוטים כגון קביעת תפריט

הארוחות, נושא שעלה בשיחות עם הדיירים והללו הלינו עליו שהוא פוגע באיכות חייהם 

  ם שליטה על חייהם.ומהווה תחום נוסף בו אין לה

 

 ארוך:תוצאות רצויות בטווח ה

 עולה שלקויות רבות המתרחשות במעון על בסיס יומי נובעות בחון המצב שערכתי מא

מהיעדר משאבים מספקים מטעם משרד הרווחה. לאחר ביסוס התוצאות הראשוניות 

תוצאה רצויה נוספת תהא התאגדות וועדי הדיירים בכלל  המופנות אל פנים המעון

זכויותיהם ושיתופם בתהליכי קבלת מעונות הנכים בארץ בקריאה להטבת תנאיהם, 

 ההחלטות הנוגעות להם.

 

  :הישג עיקרי

 הקמת וועד דיירים המקבל לגיטימציה מכלל עובדי ודיירי המעון. .1

 פגישות חודשיות בין מנהל המעון לוועד הדיירים.  .2

 יצירת מנגנון משותף לטיפול בתלונות הדיירים. .3

 ל עובדי המעון.נציגי הוועד לוקחים חלק בוועדה המכשירה את כל .4

 שיתוף פעולה בין הוועד לבין המפקחת על התזונה מטעם משרד הרווחה. .5
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 : שותפים

שותפים מרכזיים לפרויקט הם כלל דיירי המעון ובפרט נציגי הועד. אמנם פעילותו השוטפת של 

 , אך הם מייצגים את כלל הדיירים ונמצאים עמם בקשר מתמיד.על ידי נציגיו ועד נערכתה

ם נוספים הנם ארבעת חברי הנהלת המעון ובפרט מנהל המעון המכתיב את מדיניות המעון שותפי

משרד הרווחה וענת פלדמן המדריכה הם גורמים מ נוספים כמו כן, שותפיםוהתנהלותו השוטפת. 

. גורמים שותפים פוטנציאליים לעתיד הם עמותת איל"ן, משפחות בהכשרה המעשית אותי

 מתגוררים בקהילה ובמעונות.הדיירים ונכים נוספים ה

 

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

עריכת בחירות,  ;. ראשית, עבודתי כללה פן טכניבמסגרת הפרויקט תפקידי נחלק למספר היבטים

שנית,  קביעת פגישות, כתיבת פרוטוקולים, תליית מודעות וכדומה.תזכורות,  ביצוע שיחות טלפון,

ם והנהלת המעון לרעיון הקמת הוועד, גיוס דיירים להגשת עבודתי כללה תפקיד מניע: גיוס דיירי

מועמדות לוועד ולהצבעה בבחירות, החדרת והעלאת מוטיבציה, הנחיית פגישות הוועד וכדומה. 

תפקיד מרכזי בעבודתי היה תפקיד 'מגשר' במסגרתו גישרתי בפגישות ההכנה עם חברי הוועד ועם 

בפגישות עם כל אחד מן הגורמים לאחר פגישות הנהלת המעון, בפגישות המשותפות ביניהם ו

משותפות אלה. תפקיד נוסף שנכלל בעבודתי הוא תפקיד המחנך במסגרתו הוחדר על ידי 

 באמצעות הפרויקט שיח של זכויות הן בקרב הצוות המקצועי במעון והן בקרב הדיירים. 

 

  יתוף תושבים:ש

אסיפת הדיירים )בה לא נכחו אנשי צוות( בתהליך הקמת הוועד היו שותפים כלל דיירי המעון: ב

יצרו הדיירים באמצעות דיון משותף והצבעה, מתווה לפעילותו של הוועד שיקום )כמה נציגים 

ימנה, כיצד יבחר, מה יהיה תפקידו וכדומה(. אני רואה בוועד שקם כקבוצה המייצגת את הכלל 

צוין לעיל בעקבות פעילות ודורשת מההנהלה שתשתפה בהחלטות המשפיעות על חייהם. כפי ש

הוועד, הדיירים מעורבים יותר בנעשה במעון בתחומים שונים. עם זאת, כברת דרך עודה ניצבת 

 בפני הוועד על מנת שתיווצר שותפות בין הגורמים. 

 

 : הערכת הפרויקט

פרויקט הקמת וועד הדיירים משקף את צרכיהם ורצונותיהם של דיירים רבים במעון. תהליך 

היה מורכב והושקעו מאמצים רבים על ידי על מנת להצטייר בעיני הדיירים כדמות הקמתו 

ניטראלית שאינה כפופה להנהלה ולרכוש את אמונם. אני מאמינה כי האמון נוצר כאשר פעלתי 

 והותרתי את מוקד הפרויקט(, הסטתי את רצונותיי ותכניותיי, 2004ברוח המודל של בהם )

שאיני מודדת  תפקידו ופעולותיו של הועד. רק לאחר שהעברתי מסר לדיירים על מנת שיעצבו את

בקבלת  ביחס לשביעות רצונה של ההנהלה אלא במעורבותם של כמה שיותר דיירים עצמי

החלטות המשפיעות על חייהם, זכיתי באמונם ובהם כשותפים לדרך. במקביל לעבודה מול 

שי הצוות, תהליך מורכב כשלעצמו. אני הדיירים היה עלי ליצור אמון בקרב הנהלת המעון ואנ
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מאמינה כי הקמת הוועד הובילה לשינוי הן באופן בו מתנהל המעון והן בפיתוח מנהיגות אישית 

 וקבוצתית בקרב הדיירים. כולי תקווה שהפרויקט ימשיך לפעול וועד הדיירים והשפעתו תגדל. 

 
  :להמשך המלצות

 
מקומי בהנחיית הוועד ובפגישות המשותפות לשני כניסה של איש מקצוע ניטראלי שיחליף את 

 הגורמים, ובעבודה מול מנהל המעון. זאת על מנת לשמר את הקשר ושיתוף הפעולה שנוצרו. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
   : תמר שורץ. שם הסטודנטית

    פלדמן.שם המדריכה: ענת 
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 מתחם השליו והאיילה  -שם הפרויקט: שפ"פים
 

  
 : רקע

הוא מושג מתחום התכנון העירוני המגדיר שטח מקרקעין. שטח זה  -שטח פרטי פתוח -שפ"פ

בבחינת שטח שאינו יכול להימצא בגדלים שונים, כאשר מאפייניו הנגזרים משמו הם היותו פתוח, 

ת השפ"פ יהיה רשום בטאבו כשטח המצוי בבעלותם הפרטי והיותו בבעלות פרטית. מיועד לבנייה;

 .או באותה חלקה של התושבים הגרים סביבו

שפ"פים רבים מצויים ברחבי הארץ והבעיה המרכזית הקשורה בהם היא הזנחה של המתחמים 

צביעה, גינון, ניקיון וכדומה. בעיה זו ידועה ונפוצה גם בגילה. לאור  -וחוסר טיפול ותחזוקה שוטף

אוריינטציה ואבחון המצב, בחרתי בתחילת שנה זו להתמקד במתחם אחד של שפ"פים המצוי ה

בגילה ג', בסמוך לאפטאון. מתחם זה מכיל שני שפ"פים מרכזיים המוקפים בבניינים ומצוי 

 ברחובות השליו והאיילה. 

שנעשה גם בעבר נעשה ניסיון בשכונת גילה להתמודד ולטפל בסוגיית השפ"פים. הניסיון הקודם, 

הוא בהנחיה והובלה של סטודנטית לעס"ק התמקד בניסיון לשינוי מדיניות ובפעולה ישירה מול 

העירייה. הצורך שעלה מהשטח כעת היה לתת מענה יומיומי לתושבים המתמודדים עם אחריותם 

 על השפ"פ החל מיצירת מודעות ועד לניסיון להתארגנות.

 

 :מטרת התוכנית

 נות של תושבי מתחם השפ"פ והקמת ועד שכונתי פעיל.ובלה והנחיית התארגה

 במסגרת ההתארגנות, מטרות ביניים נוספות הן:

 העלאת סוגיית השפ"פים למודעות בקרב תושבי המתחם. .1

 הבנת משמעות הבעלות והאחריות על שטח זה. .2

הפחתת האשמות כלפי העירייה והתקדמות לעבר לקיחת אחריות מלאה ותחזוקת  .3

 השפ"פ.

 של תושבים שיהוו נציגות מקרב הבניינים השונים המקיפים את השפ"פ. התארגנות .4

הגיית תוכנית פעולה לצורך תחזוקת מתחם השפ"פ באופן שוטף ויצירת מנגנון לביצוע  .5

 אותה תוכנית פעולה ושימורה.

פעילות שוטפת של אותו מנגנון )שזכה לימים לשם "ועד שכונתי"(, תוך שיתוף ויידוע  .6

 התושבים.תמידיים של כלל 

 

 :אוכלוסיית היעד

אוכלוסיית היעד לפרויקט הייתה הקהילה הגיאוגרפית המקיפה את מתחמי השפ"פ ומתגוררת 

ברחובות השליו והאיילה. אוכלוסיית יעד זו אובחנה כהטרוגנית מאוד, בעלת מאפיינים שונים, 

 וככזו שאינה מגובשת או מלוכדת.
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 : התכנית

ל"מודל עבודה בשפ"פים" ומבוססת על מודל זה, שנוסח ונבנה  תוכנית הפעולה הייתה מותאמת

על ידי שלושת הסטודנטים שפעלו בתחום זה בשיתוף העובדת הקהילתית במינהל, העובדת 

השכונתית במינהל ומנהלת המינהל. מודל זה היווה מודל רעיוני ראשוני לפעולה, אשר הותאם 

 לשטח, לצרכים ולמציאות המשתנה. 

 ות לבחירה בעקבות פנייה של תושב.בעדיפרחוב לפעילות, בחירת מתחם/  .1

  שפ"פ?(.בדיקת השטח בהתאם לייעודי הקרקע )האם אכן מדובר ב .2

 ם והפצת הפעילות בין תושבי המתחם.פרסו .3

צורך חשיפה לנושא ויצירת מודעות בשיתוף אנשי כינוס כנס תושבים ראשוני ל .4

 ודנט/ תושב אחראי מתחם.עוס"ק, מתכננת אורבאנית, מנהל רובע, סט -מקצוע

החלטה משותפת על צרכים ומנגנון ביצוע שאותו יפעיל "ועד השפ"פ" שייבחר מבין  .5

 תושבי המתחם.

 יידוע התושבים במנגנון הפעולה שהתקבל ותחילת ביצוע )בשיתוף העירייה(. .6

 בניית מנגנון שימור בהפעלתם המלאה של התושבים וביסוס השינוי. .7

לות השוטפת לוועד השפ"פ ולתושבים ויציאת הסטודנט העברת אחריות מלאה לפעי .8

 ושאר צוות המינהל מהמתחם.

מנגנון הפעולה שהתקבל בשיתוף התושבים במתחם השליו והאיילה היה הפעלת חשבון בנק 

מכל כניסה בכל חודש וחשבון זה ישמש להחזקת גנן ומנקה ₪  80משותף, אליו יועבר סכום של 

על מנת לנקות ולתחזק את המתחם. לחשבון הבנק מונו שני  שיגיעו באופן קבוע בכל שבוע

 אחראים והועד מונה להיות הגוף מקבל ההחלטות.

 

 :תוצאות צפויות

 

את התוצאות הצפויות הגדרתי באבחון המצב, טרם ההתערבות, וחילקתי לתוצאות צפויות בטווח 

 הקרוב ובטווח הרחוק. 

 

 תוצאות רצויות בטווח הקצר:

 

  השפ"פים למודעות נרחבת של תושבי הרחובות השליו והאיילה.העלאת סוגיית 

 .גיוס נרחב של תושבים לפעילות בנושא, לפחות נציג מכל כניסה לבניין 

  הקמת "צוות שפ"פ" פעיל שיוביל את הפעילות בשפ"פ, יגייס את התושבים

 וישמש להם כפה בפורומים השונים ומול הגורמים הרלוונטיים.

 שתהיה מקובלת על התושבים ותופעל על ידי "צוות  התווית תוכנית פעולה

 השפ"פ".

 .התערבות פיזית: ניקיון, גינון, תיקונים, תשתיות. בשיתוף העירייה 
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 תוצאות רצויות בטווח הארוך:

 .נראות חיצונית טובה למתחם השפ"פ בשגרה 

 ."בניית מנגנון שימור שיופעל על ידי התושבים ובהובלת "צוות השפ"פ 

 ת שינוי מדיניות בשיתוף התושבים )לא לשנה הנוכחית(.מעבר להובל 

 

 :יהישג עיקר

את הישגי הפרויקט אציג בהתאם ל"אמות מידה להערכת העבודה הקהילתית", כפי שהגדירן 

 (. 1979) שפירו

מספר התושבים הפעילים והיקף השתתפותם, הפעילים בצוות השפ"פ  -התפתחות ארגונית( 1)

: הועד השכונתי שהוקם מייצג קשר בין הפעילים למינהל הקהילתיותכיפות פעילותם, מידת ה

הקיימות סביב המתחם. לכל אחת מהכניסות הללו איש קשר  24כניסות מתוך  13באופן רשמי 

שהוא האחראי על איסוף הכספים והעברתם לשני יושבי הראש של הועד השכונתי. בפועל ישנם 

קשה ועומדים בקשר רציף איתי, כנציגת המינהל כשמונה פעילים קבועים המהווים את הגרעין ה

וחלקם גם עומדים בקשר אחד עם השני. הפעילים בוועד נמצאים שם מרצון ומעוניינים לראות 

שינוי ולקחת בו חלק. עם זאת, רבים מהם עסוקים בדברים נוספים ובשגרה היה קשה לשמור על 

התפקידים שחולקו ברורים, אך קשה לי  מתח עבודה ולהוביל את השינוי הרצוי. הועד קיים ופעיל,

לאמוד את הסיכוי שההתארגנות תמשיך באופן עצמאי, בהובלת התושבים בלבד וללא עובד 

 קהילתי או איש מקצוע חיצוני שידחוף לעשייה.

השינויים שחלו בשל הפעלת התוכנית, מטרדים שהוסרו ומי בעל "זכויות  -פיתוח משאבים( 2)

התהליך מוגדר בעיניי כהצלחה, גם אם התוצאה לא התממשה  :היוצרים" לשינויים אלה

במלואה. המודעות לסוגיית השפ"פ, לאחריות המלאה של התושבים, לצורך להסתכל מסביב 

כל אלה השתפרו בקרב הפעילים ובקרב הדיירים בשכונה.  -ולפעול גם מחוץ לדירת המגורים

ם המצב ועם הבעיות שנקרות בדרכם הדיירים גילו גם את חוזקותיהם ואת היכולת להתמודד ע

באופן עצמאי ובזכות עצמם, ללא היזקקות והיתלות בגורמים חיצוניים )כמו העירייה(. באופן 

פרקטי, נכון לשלב זה, חשבון הבנק שהיה צריך להיפתח לצורך הפקדת הכספים והעסקת הגנן 

 והמנקה לא הוקם ולא החלו לזרום כספים מהכניסות השונות. 

 

  :שותפים

השותפים לפרויקט הם בעיקר תושבי רחובות השליו והאיילה ומתוכם התושבים המרכזיים 

שלקחו חלק לאורך התהליך ונכחו בפגישות השונות. בנוסף, ליוו את הפרויקט אושרית כוכבא, 

העובדת הקהילתית במינהל עד לאמצע השנה וכן יפה שטרית מנהלת המנהל, עופר איובי, יו"ר 

 רון דרעי, מנהל רובע דרום אליו משתייכת גילה. הנהלת המנהל ולי

 

 : תפקיד הסטודנט בפרויקט

תפקידי הנעה, תפקידי ייצוג, ( לארבעה: 1955) IFEתפקידי העובד הקהילתי מתחלקים לפי 

. במסגרת העבודה על הפרויקט היו תפקידיי כסטודנטית תפקידי חינוך ותפקידים טכניים

ארבעת התפקידים המוגדרים לעיל. פעמים רבות עבודתי מרובים וכללו מוטיבים מכל אחד מ

התמקדה בפן הטכני: ביצוע שיחות טלפון, תזכורות, תיאום בין גורמים, יצירת קשרים בין 
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פעילים, קביעת פגישות, כתיבת פרוטוקולים, תליית פלייארים וכדומה. בנוסף עסקתי בתפקידי 

ומול נציג העירייה )לירון דרעי, מנהל  ייצוג של התושבים במתחם השפ"פ בעיקר מול המינהל

גיוס תושבים לפעילות, הן בתחילת  -תפקיד ההנעההרובע(. התפקיד המהותי והמרכזי בעייני היה 

השנה והן לאורך כל אחד מהשלבים; ארגון התושבים; זירוז הפעילות; קידום הסכמות; העלאת 

יד שבו עסקתי פחות, אך יש לו מוטיבציה והלהבה; הנחייה ותיווך וכן סיפוק משאבים. התפק

 חשיבות לא מבוטלת וצורך רב הוא תפקיד העוס"ק כמחנך.

 

  :שיתוף תושבים

(, אני סבורה שהפרויקט החל ברמת שיתוף של 1969) ארנשטייןלפי סולם השיתוף האזרחי של 

התושבים. בעבור חלק מהתושבים נשארה רמת השיתוף בשלב היידוע בלבד, והם בחרו  יידוע

פק בקבלת עדכונים על המתרחש ובאפשרות להבעת דעה ולהשתתפות במידה ויירצו ולפי להסת

דרכם ויכולתם. בעבור התושבים הפעילים, מיד לאחר כנס התושבים הראשון עלתה רמת השיתוף 

שמיעת עמדותיהם ודעותיהם, צרכיהם וכדומה. כאשר החל להתגבש הוועד  -ייעוץועברה ל

המלאה. בשלב זה לא נעשו פעולות ללא  שותפותולאחריו ל פיוסב ההשכונתי, עברו התושבים לשל

. מו"מ והסכמה שהגיעה מחברי הוועד וכל ההחלטות התקבלו בפורום של הוועד השכונתי

שליטה אזרחית התושבים לא הגיעו במסגרת הפרויקט לשלבים הבאים ולא הצליחו להגיע ל

 , כזו שמאפשרת פעולה עצמאית ללא עובד קהילתי.מלאה

 

 :הערכת הפרויקט

הפרויקט נוצר ונבע מצורך שעלה מהשטח ועדיין קיים במתחם בו פעלתי וכן במתחמים נוספים 

בגילה. המודל שגובש הוא מודל מוצלח לדעתי אשר יכול לפעול, בהתאמות שונות, בצורה טובה 

שי ומניבה תוצאות. האוכלוסייה איתה התמודדתי הייתה כזו שלא הקלה על התהליך. היה קו

בהתארגנות, בין היתר בשל אי קיום קשרים חברתיים בקהילה הגיאוגרפית המקיפה את השפ"פ. 

ההתארגנות שנוצרה הובילה לשינוי אצל הפרטים שלקחו חלק בתהליך והובילה לרוחות של 

עשייה לנשוב במתחם. ההתארגנות של הועד השכונתי היא הכרחית להתמודדות עם ההזנחה 

ה שינה מעיניהם של תושבים רבים. התגלו כוחות רבים בקרב התושבים בשפ"פ שמפריעה ומדיר

 לאורך התהליך, אך ההתארגנות לא הגיעה למקום המיטבי ויש צורך להמשיך ולתחזק אותה.

 

  :להמשך המלצות

כניסה של איש מקצוע אחר אל המתחם והמשך פעילות בכדי לשמר את הקשרים ואת התשתית 

 בכדי ליצור את המנגנון הרצוי לתחזוקה שוטפת של המתחם.שנוצרו ולהמשיך את העבודה 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 ליאור מזרחי   : שם הסטודנטית

 ישראל אמיר   שם המדריך:
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 "ירוק בגפן" -ברחוב הגפן  שפ''פיםפרוייקט 
 :רקע 

קובע את ו הרחוברי השפ''פ )שטח פרטי פתוח( הינו מושג תכנוני המתייחס לנכס המשותף של דיי

השימוש המותר בו עפ''י התב''ע )תכנון בניין עיר(. מושג זה קובע כי השטח הוא בבעלות פרטית 

''פ ברחוב השפ. זכות מעבר לציבור הרחב בשטח זה ושייך לתושבים הגרים בחלקה אולם ישנה

געים יוצרים מפיין בהזנחה, לכלוך וחוסר תחזוקה אשר מתאפן הינו שטח משותף אשר הגפ

בטיחותיים, פוגעים בנראות הרחוב ומשפיעים על איכות חייהם של התושבים. כתוצאה מחוסר 

 עיריית ירושלים,לקיחת אחריות הן מצד הדיירים והן מצד כיום הבהירות בהגדרת השטח אין 

לטיפול השנה השנייה בה נעשה ניסיון להפעיל פרויקט כבר . זו של השטח לטיפוחו ותחזוקו

 תושבים לעשייה.את הקושי לגייס הבשל הופסק הפרויקט  . בשנה הקודמת''פהשפבסוגית 

 

  :מטרת התוכנית

תחושת  כמו כן הגברת העלאת המודעות לשטח המשותף שברחוב )השפ''פ( בקרב התושבים.

 וקידום התארגנות תושבים שתפעל לטפל בנושא. שטחההאחריות שלהם על אותו 

 

  :אוכלוסיית היעד

 בתי אב ומורכבת 72-רחוב הגפן שבתחומם נמצא השפ''פ. האוכלוסייה מונה כהתושבים דיירי 

זוגות ומשפחות צעירות שברובם חיים בשכירות. שליש נוסף של משפחות לערך של שליש מ

דירות מתוך הסה''כ( דיור מוגן של קשישים ברובם עולי  24. שליש אחרון )50-70גילאי בוותיקות 

נמוך מאוד. המצב הסוציו -אקונומי של התושבים הוא בינוני -וציונראה כי המצב הס. חבר העמים

 אקונומי הנמוך מאפיין בעיקר את דיירי הדיור המוגן.

 

 : התכנית

  מהבתים ברחוב, חלוקת פליירים על  50%שיווק ופרסום הפרויקט ע''י ביקורי בית בלפחות

 ודעות התושבים למצב.מהמודעות שברחוב בכדי להעלות את  הפרויקט הן בבתים והן בלוחות

  קיום כנס תושבים יחד עם נציגי המנהל הקהילתי והעירייה לשם הבהרת הסוגיה, העלאת צרכי

 התושבים מול העירייה ומציאת פתרונות משותפים.  

  .איתור וגיוס תושבים הרוצים לקחת חלק פעיל בפרויקט לאורך שנת ההכשרה 

 גי הבניינים השונים ברחוב.הקמת וועד/ קבוצה לטיפול בשפ''פ שתורכב מנצי 

 

   :תוצאות צפויות

נציגות זו תיקח על עצמה לפעול הקמת וועד מרכזי המורכב מנציגים הבניינים השונים ברחוב. 

על מנת  הנדרשים לה,לטיפול וטיפוח השטחים שבתחומה ויהיו לה את הכלים והמיומנויות 

יצוניים לה. הדגש המרכזי הוא על שתוכל לפעול באופן עצמאי מול כל הגורמים הפנימיים והח

עוזבים )בניהם אני( יכולת שרידותה של אותה נציגות לטווח הארוך לאחר שהגורמים המקצועיים 

 .את הקהילה
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  :הישג עיקרי

ניכר כי מודעות התושבים לשפ''פ ברחוב גברה לאורך השנה ויש רצון לעשייה מצד רבים מהם. 

ה לטיפול בשטחים המשותפים ברחוב. הקבוצה מונה בחודשיים האחרונים החלה להתגבש וועד

פעילים תושבי הרחוב המשמשים כנציגים/וועדים של הבניינים השונים אשר נפגשת אחת  7כרגע 

לשבוע הקרוב יזמה הוועדה אירוע ניקיון נרחב של התושבים בשיתוף העירייה לשבועיים. 

 ומתנדבים מהשכונה.

 

  :שותפים

 תושבי רחוב הגפן 

 יפה שטרית המנהלת, אושרית כוכבא העובדת הקהילתית והדס לביא המתכננת  -הילתיהמנהל הק

 הפיזית. 

 לירון דרעי מנהל רובע דרום.  -עירייה 

  ם.עזרו בליווי יעוץ והנחיית כנס התושבי קליגמןשניר וטל  -ד''ר חגי אמנון  –המרכז הבין תחומי 

 )ביתלובה אם ה -מועדון הקשישים ברח' היהלום )דיור מוגן 

 

  תפקיד הסטודנט בפרויקט:

ביצוע אבחון מצב השפ''פ ברחוב הגפן בתחילת השנה. פרסום הפרויקט תוך הצפת סוגיית השפ''פ 

וועדת ומורכבותה בקרב הקהילה שברחוב. איתור וגיוס פעילים תושבי הרחוב לפרויקט, הקמת 

קהילתיים )העירייה  הנחיית המפגשים שלה. כמו כן תיאום ותיווך בין גורמים חוץנציגים ו

 והמינהל( לקהילה.

 

  שיתוף תושבים:

הפרויקט פועל לאורך השנה תוך שיתוף התושבים ברחוב. התקיימו מס' מפגשים אליהם הוזמנו 

התושבים כדי להעלות צרכים ובעיות ולדון בדרכים לפתרון הבעיות שהציגו. כמו כן התפרסמו 

בתאי הדואר של תושבי הרחוב. נערכו ביקורי בית פרוטוקולים של כנסי התושבים ומפגשי הוועדה 

 יזומים על ידי, בהם דאגתי להתייעץ, לשתף ולעדכן תושבים בנעשה.

 

 הערכת הפרויקט:

לאורך השנה נתקל הפרויקט בפאסימיות רבה מצד התושבים הן בשל "כשלונות" העבר והן בשל 

רגנות שלהם. עיקר ההצלחה חוסר קשרים חברתיים בין חברי הקהילה אשר הקשו רבות על ההתא

של הפרויקט כרגע, היא בהחזרת התקווה לשינוי אצל חלק לא מבוטל מהתושבים וחידוש קשרים 

בין הבניינים )הוועדים( שנפגעו או לא היו קיימים קודם לכן. חשוב לזכור שהפרויקט עדיין 

התארגנות של ה, אך נעשה אומנם צעד משמעותי של העלאת המודעות בקרב התושביםבחיתוליו. 

עדיין לא הגיעה היא קבוצת הפעילים עדיין בשלביה הראשונים )המפגש השלישי שלה עד כה( ו

 .עצמאות שמצופה ממנהלליציבות ו
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  :המלצות להמשך

  .המשך ליווי מקצועי של הוועדה ע''י עובד קהילתי מטעם המנהל 

  יוכלו לייצג את הבניינים חיזוק והקמה של ועדי בתים בבניינים השונים ברחוב, כדי שאלו

שלהם בוועדה ולקבל החלטות אותם יוכלו לאכוף מול הדיירים. כגון, גביית כספים 

 לצורך גינון, ציוד, תחזוקה ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

  פנטה אלמה:  שם הסטודנט

 אורן סוקניק : שם המדריך
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 רחוב הכמון -: שפ"פיםהפרויקטשם 
 

  
 : רקע

. ייעוד קרקע לחטיבת שטחהוא מושג מתחום התכנון העירוני המגדיר  -שטח פרטי פתוח -שפ"פ

בבחינת שטח זה יכול להימצא בגדלים שונים, כאשר מאפייניו הנגזרים משמו הם היותו פתוח, 

קת הנאה לציבור לגישה לשטח ; וקיומה של זיהיותו בבעלות פרטיתשטח שאינו מיועד לבנייה; 

או  ת של התושבים הגרים סביבו. השפ"פ יהיה רשום בטאבו כשטח המצוי בבעלותם הפרטיזה

 .באותה חלקה

בעיית השפ"פים קיימת בחלקים נרחבים בשכונת בגילה. אזורים אלו לרוב נמצאים מוזנחים 

, כאשר אלו רואים מאחר והאחריות החוקית על אחזקת השטח היא של התושבים הגרים סביבו

 בעירייה אחראית על השטחים, שכן בפועל השטח פועל כאזור ציבורי פתוח לכל דבר.

בעבר היו נסיונות שונים מצד המנהל הקהילתי ומצד סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית 

לפעול בנושא אך לבסוף הדבר לא הסתייע. במהלך שלב האוריינטציה, הצורך לפעול מחדש 

 י שינוי ממשי עלה בשנית הן מצד התושבים והן מצד המנהל הקהילתי. ולהביא לכד

את הפרויקט בחרתי לעשות יחד עם תושבי רחוב הכמון בשכונה. רחוב אשר מוקף משני צידיו 

 באזור מוזנח המוגדר כשפ"פ. 

 
 :מטרת התוכנית

 
יקום יפעל ועד ש -תחם השפ"פ והקמת ועד נציגי הרחובהובלה והנחיית התארגנות של תושבי מ

על פי מטרות ויעדים שיגדיר לעצמו, בשיתוף כלל התושבים והגורמים הרלוונטים )מנהל גילה, 

 עיריית ירושלים ועוד(. מטרות הביניים הן: 

 יצירת סביבת מגורים נעימה לשביעות רצון התושבים.  .1

 יצירת שיתוף פעולה והבנות עם עיריית ירושלים לגביי אופן הטיפול בשטח. .2

חראיות מצד התושבים על השטח ויצירת מנגנון להמשך אחזקתו בעתיד באופן לקיחת א .3

 פעיל ושוטף ע"י ועד נציגי הרחוב.

כל תחום שבו הועד יכול לפעול למען  -ועד שפועל גם בתחומים נוספים מלבד השפ"פים .4

 רווחת התושבים ברחוב.

 
 :אוכלוסיית היעד

 
אקונומי -. דיירי הרחוב הם ממעמד סוציואוכלוסיית היעד של הפרויקט הם כלל תושבי הרחוב

 בינוני. מתוכם נבחר הועד אשר מייצג את כל הדיירים לפי הבניינים ברחוב. 

 
 :התכנית

  
תוכנית הפעולה הייתה מותאמת ל"מודל עבודה בשפ"פים" ומבוססת על מודל זה, שנוסח ונבנה 

ית במינהל, העובדת על ידי שלושת הסטודנטים שפעלו בתחום זה בשיתוף העובדת הקהילת

השכונתית במינהל ומנהלת המינהל. מודל זה היווה מודל רעיוני ראשוני לפעולה, אשר הותאם 

 לשטח, לצרכים ולמציאות המשתנה. 
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 בחירת מתחם/ רחוב לפעילות, בעדיפות לבחירה בעקבות פנייה של תושב. .1

 בדיקת השטח בהתאם לייעודי הקרקע )האם אכן מדובר בשפ"פ?(.  .2

 והפצת הפעילות בין תושבי המתחם. םפרסו .3

צורך חשיפה לנושא ויצירת מודעות בשיתוף אנשי כינוס כנס תושבים ראשוני ל .4

 עוס"ק, מתכננת אורבאנית, מנהל רובע, סטודנט/ תושב אחראי מתחם. -מקצוע

החלטה משותפת על צרכים ומנגנון ביצוע שאותו יפעיל "ועד השפ"פ" שייבחר מבין  .5

 תושבי המתחם.

 ע התושבים במנגנון הפעולה שהתקבל ותחילת ביצוע )בשיתוף העירייה(.יידו .6

 בניית מנגנון שימור בהפעלתם המלאה של התושבים וביסוס השינוי. .7

העברת אחריות מלאה לפעילות השוטפת לוועד השפ"פ ולתושבים ויציאת הסטודנט  .8

 ושאר צוות המינהל מהמתחם.

 
 :תוצאות צפויות

 
 קרטי, שחותר לפעול לטובת ורווחת כלל הדיירים ברחוב.  הקמת ועד רחוב פעיל, דמו 

  .עבודה לפי תוכנית עבודה מקובלת ותקנון ועד 

 .התערבות פיזית: ניקיון, גינון, תיקונים, תשתיות. בשיתוף העירייה 

 .תחזוקה שוטפת לאורך זמן של האזור 

 . שינוי מדיניות העירייה כלפי סוגיית השפ"פים 

 עד הרחוב.פעילות רחבת טווח של ו 

 
 :יהישג עיקר

 
מרבית מטרות הפרויקט יצאו לפועל. מהקמת הועד ועד טיפול והחזקת השטח על ידי התושבים. 

ההישג העיקרי של הפרויקט הוא שינוי הגישה של הממסד כלפי הטיפול השפ"פים ובתושבים 

השינוי  האחראים לשטחים. בזכות ההבנה כי רק דרך שיתוף ציבור אמיתי ורחב יוכל להיווצר

לפעולה, הפרויקט הצליח. הועד, שהבין את היתרונות שבעבודה משתופת ביחד עם נציגי העירייה 

 בשכונה , הצליחו לעבוד במשותף להוצאה לפועל של הפרויקט על פי חזון התושבים וצורכיהם.

הישג נוסף הוא בהרחבת פעילות הועד מעבר לתחום השפ"פים ועבודה על תחומים נוספים 

 ם לרווחת הדיירים ברחוב, ואף בשאר שכונת גילה עצמה.  שקשורי

 

 : שותפים

השותפים הם תושבי רחוב הכמון והועד שנבחר לייצגם, מנהל קהילתי גילה, אחראי רובע דרום 

 מטעם העירייה וגורמיי ייעוץ מקצועיים ממסדיים וחוץ ממסדיים. 

 

 : תפקיד הסטודנט בפרויקט

להניע וללוות את הפרויקט ואת הפעילים. לעבוד איתם במטרה תפקידי כסטודנטית היה לגייס, 

להגשים את היעדים שלהם, לפעול ביחד עם הפעילים להגשמת המטרות שהציבו לעצמם, 

 ולהתמודד עם ההצלחות וגם עם הכשלונות שקורים בדרך. 
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  :שיתוף תושבים

תנאי להתחלת כל הצלחת הפרויקט הייתה מושתתת מלכתחילה על עבודה עם התושבים )גם כ

עבודה מצד העירייה(. ללא שיתוף פעולה מלא מצדם, הפרויקט לא היה יכול להתגבש לכדי ועד 

שמשנה סדרי עדיפויות ופועל למען הצרכים שלו בנחישות. כסטודנטית היה חשוב כי כל החלטה 

על מטרה, כל בחירה של דרכי פעולה וכל אופן הביצוע יהיה באחריותם המלאה של התושבים 

רחוב. חזון הפרויקט הוגשם בזכות המעורבות, הרצון והשליטה המלאה של הפעילים בפרויקט ב

 ובהצלחתו.  

 

 :הערכת הפרויקט

הצורך בעבודה עם התושבים על מתחמים שבהם קיימים שפ"פים הוא גדול. אופן ביצוע הפרויקט 

בים לפעול למען והצלחתו יכולים להעיד כי העבודה הייתה נכונה ונחוצה. הצורך בקרב התוש

הסביבה בה הם חיים ולנסות ולהשפיע על רווחת חייהם הוכיחה כי הרצון גובר מעל הכל. דרך 

חייו ניתן לעשות  שיתוף פעולה כנה, דמוקרטי, תהליך שבו נותנים לאזרח כלים לקחת אחריות על

 את השינוי הנדרש. 

 

 

  :להמשך המלצות

 

 דה כפי שנקבעה )עם שינויים מותאמים(. המשך עבודה מול תקנון הועד ותוכנית העבו 

 דה מול עיריית ירושלים וגורמים מלווים ממנהל גילהובליווי וע . 

  המשך תחזוק שוטף של השטח ויציאה אל פרויקטים חדשים על פי צרכי קהילת רחוב

 כמון. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 מורן קדושים   : שם הסטודנטית

 עביר עותמאן  : המדריכשם ה
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  פורום חינוך שם הפרויקט:
 

 : רקע 

לאחר הבחירות במינהל הקהילתי גילה, היה צורך בהקמת וועדת חינוך. הפורום הינו קבוצה של 

תושבים ואנשי מקצוע הפועלים בגילה )בתחום החינוך( אשר חשוב להם למקד את העשייה שלהם 

שכל תושב/איש מקצוע שרוצה להתחיל פרויקט, מעלה  החינוך בשכונה. הפורום מתנהל כךבנושא 

אותו לפורום, במטרה למצוא עוד שותפים לרעיון ולפרויקט )כל אחד יכול להעלות רעיון(. לאחר 

שהרעיון עלה מול הפורום ונמצאו שותפים, הצוות של כל פרויקט מתחיל לפעול עצמאית לקידום 

ית בנוגע לפרויקט שלו ואחת לתקופה נכנס את הרעיון שלו. השאיפה היא שכל צוות יתנהל עצמא

 כלל הפורום לעדכונים ועזרה הדדית.

  

 : מטרת התוכנית

 שיפור פני החינוך בשכונה ומילוי שעות הפנאי של הילדים והנוער.

 

 

 :אוכלוסיית היעד

 תושבים ואנשי מקצוע בתחום החינוך שיפעלו למען הילדים והנוער של השכונה.

 
 

 : התכנית

 לנו שלושה פרויקטים שנמצאים בשלב ההתחלתי שלהם: כרגע יש

(. המטרה היא לספק לנוער 10-14הקמת בית קפה לנוער )ולגילאי  – פרויקט מתחם לנוער .1

היא להתחבר לפרויקט כמו הכוונה מקום מהנה ובטוח לשהות בו בשעות הפנאי. 

מו כן, היינו , על מנת שהם יפעילו את המתחם באופן קבוע. כ/מכינותת שירותו/שנפר"ח

האפשרות לקנות שתיה, קפה ואוכל במחיר סמלי, לכך יש צורך  את רוצים שתהיה לנוער

בשיתופי פעולה עם ספקים שיהיו מוכנים לסבסד חלק מהאוכל והשתייה הנמכרים 

 .במקום

 

לשעות הפנאי של  ותיובריא , חברתיהחזון הוא לספק מענה חינוכי –פרויקט ספורט גילה  .2

ל תושבי שכונת גילה, דרך הפיכת השכונה לכזאת המאפשרת לתושביה בני הנוער וכל

, נשפץ 2013פעילויות ספורט רבות ומגוונות. כיעד ראשוני החלטנו כי עד חופשת הקיץ 

זאת בעזרת  ימים בשבוע. 3-4מגרשים באזורים שונים בשכונה,  3ונתחיל בהפעלת 

ם  לילדים ולנוער )כדורסל / מתנדבים שיגיעו פעם בשבוע להעביר שיעורי ספורט שוני

צלחת הפרויקט, הכוונה היא בהמשך, עם ה כדורגל / פילאטיס / יוגה / הרקדות ועוד(.

להרחיב את הפעילות הספורטיבית, לפתוח פעילות בשאר המגרשים בשכונה וכן להרחיב 

 את טווח הגילאים אליהם מכוונת הפעילות.
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יון הוא לייצר סביבה וירטואלית של הנוער הרע  -הקמת סביבה ווירטואלית לנוער גילה  .3

ירטואליים בהם "מסתובבים" בני והמקומות הוכשלב ראשון בחנו וחקרנו את ולמענם. 

כעת אנו מגייסים נוער שיהיה שותף מלא לפרויקט ויחד עם מקימי הנוער של גילה. 

שרות את האפכל בני הנוער בגילה בה יש ל וירטואלית סביבההפרויקט, כצוות, ינהלו 

, לקבל מידע עבור אירועים להביע את רצונותיהם וצורכיהם החברתיים בשכונה

. בעזרת הקהילה וכן לקבל עזרה ותמיכה מאנשי מקצוע מתנדבים המתקיימים בעיר

 שיהיה בשכונה ונפעל יחד איתם להשגת יםהנוער רוצבני ירטואלית נוכל לשמוע מה והו

 . מטרותיהם

 
  :הישג עיקרי

 ינוך פעיל.הקמת פורום ח

 

 
 : שותפים

תושבי השכונה, אנשי מקצוע בתחום החינוך )מנהלי בתי ספר, רכזי עמותות, לשכת הרווחה...(, 

 תרבותי, השוטר הקהילתי, ועדי הורים.-מנהל רובע דרום(, המרכז הבין -עירייה )לירון דרעי 

 
 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

 הפגישות, כתיבת הפרוטוקול וליווי הצוותים.גיוס התושבים ואנשי המקצוע לפורום, קביעת 

 

 

 : הערכת הפרויקט

הפרויקט נמצא כרגע ממש בתחילת דרכו, אך יש לו פוטנציאל ממשי להתפתח ולפתח את 

השכונה. כרגע שותפים לפרויקט תושבים בעלי מוטיבציה גבוהה לפעול, אך יש צורך בתושבים 

 נוספים.

 
 

 : להמשך המלצות

 ם לפרויקטים הקיימים )במיוחד בני נוער(גיוס תושבים נוספי 

 פיתוח וקידום פרויקטים חדשים בתחום החינוך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
   מאיה רגול  : שם הסטודנטית

    אורן סוקניק  : שם המדריך



25 

 

 3102-3103וי מועצת נוער ושם הפרויקט: לי
 

 :רקע

. מועצת הנוער הינו גוף דמוקרטי וככזה מטרתו 12-18בני נוער בגילאי  3000-בשכונת גילה ישנם כ

לתת ייצוג לכל קולות בני הנוער בשכונה: תנועות נוער, דתיים, חילוניים, חתכי הגיל ובתי הספר 

אשר מתגוררים בשכונה.  15-18בני נוער בגילאי  9-גילה מורכבת משל השונים. מועצת הנוער 

י רכזים: נועה חדד )סטודנטית לעבודה קהילתית( ויוני רעם )רכז הנוער המועצה מלווה על ידי שנ

להעלות למודעות את הצרכים והרצונות העולים מהשטח הוא העובד והלומד(. תפקיד המועצה 

ייזום והפעלת פרויקטים בשכונה בהתאם לצרכים, מקרב בני הנוער ולחפש להם מענה על ידי 

 שכונתיים.  הפעלת אירועי שיא ואירועים נוספים

 

 :מטרות התוכנית

 .המועצה תייצג את התלמידים והנוער בכל פורום של קובעי החלטות 

  המועצה תהווה ערוץ הידברות ושתוף פעולה בין קהילת הבוחרים מחד וגוף האם מאידך

)גוף האם: ביה"ס, רשות מקומית, תנועות נוער, ארגון נוער, אגף הנוער גילה, עיריית 

 ינוך וכדומה(.ירושלים, משרד הח

  הכשרת בני הנוער הנבחרים, שהופכים להיות חברי מועצה, ברכישת מיומנויות הנהגה

 שונות ההולמות חברה דמוקרטית ופלורליסטית.

  פיתוח מודעות בקרב בני הנוער לגבי חקר הצרכים בקרב אוכלוסיית הנוער בגילה ופיתוח

 בשכונה.חשיבה לצורך תכנון פעולות בהתאם לממצאי צרכי הנוער 

  העצמת הנוער תוך טיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית ופיתוח ערך האחריות והייצוגיות

 בקרב בני הנוער.

  יישום ערכי הדמוקרטיה והעבודה הקהילתית: כבוד הדדי, שוויון, צדק חברתי וטיפוח

 הלכה למעשה. -ערכים של אזרחות פעילה ודמוקרטית 

 רת בה נמצאים בני הנוער.חינוך למעורבות ולשותפות חברתית בכל מסג 

  הכשרת הקרקע לקיום בחירות למועצת הנוער באופן דמוקרטי בסוף שנת הלימודים

2013. 

 :אוכלוסיית היעד

יב', המייצגים: תנועות הנוער, בתי ספר, אפיון  –, כיתות ז' 12-18בני נוער תושבי השכונה בגילאי 

 דתי, מגדרי וכדומה. 

 

 : התכנית

חד לשבוע במשך שעה וחצי עם כלל נציגי מועצת הנוער, בליווי רכזי המועצה תקיים מפגש א

מועצת הנוער. במסגרת הישיבות, יפתחו הנציגים כלים ואמצעים לחקר הצרכים ורצונות הנוער 

הקרובים לליבם של בני הנוער ויפעלו  ,בשכונה. בהתאם לצרכים, יפתחו חשיבה על נושאים שבחרו

שוויון, היצוע פרויקטים, תוך שימת דגש על ערכי הדמוקרטיה, למען קידומם באמצעות תכנון וב
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עורבות חברתית וצדק. המועצה תעבוד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים הפועלים מ

 בקהילה.

 

 :תוצאות צפויות

 .קיומן בחירות למועצת הנוער בתום השנה 

  יום הנוער'. –קיום אירוע מרכזי למען הנוער השכונתי' 

 תכניות אד הוק המופעלות באחריות מלאה של מועצת הנוער: תכנון, הפקה  קיומן של

וביצוע על ידי המועצה מראשית הקמת הפרויקט ועד סופו: קיומם של אירועים 

 חברתיים, אירועי תרומה לקהילה, אירועי ספורט ועוד.

 .בתום השנה חברי המועצה ירגישו מועצמים יותר מתחילת דרכם 

 :הישג עיקרי

  הנוער מרגיש שהוא מועצם לאורך כל השנה, דבר הבא לידי ביטוי תוך כדי מפגשי

משתמש בתרבות הנוער המועצה; לנוער יכולת עמידה במשא ומתן מול גורמים בכירים, 

דיון בשפה המקצועית, לוקח אחריות על תחומים הרלוונטיים לכלל הנוער, הנוער מתכנן 

 .ם ועד סופםומבצע פרויקטים מראשית

 ועצת הנוער מתגבשת כקבוצה חברתית בעלת מאפיינים של חברות אמתית ועזרה מ

 הדדית.

  חברים במועצת הנוער דואגים לעלות את המודעות בקרב כל בני הנוער בשכונה לקיומה

 ופועלה של מועצת הנוער.

 :שותפים

 0546347167: נועה חדד רכזת מועצת הנוער, סטודנטית לעבודה קהילתית 

 0549732682: יוני רעם ר ורכז תנועת הנוער העובד והלומדרכז מועצת נוע 

 0543134464: חנה פייגין רכזת אגף הנוער בגילה 

 גל בן יאיש 0502771007, דקל פרסי 0544662127: אור לוי נציגי מועצת הנוער ,

, אביב רחמים 0504070866, שחר חלפון 0542580293, אילנה לזרוב 0503453343

 0506770607, יובל אלפי 0546664106, רם הרוש 0547434293נו , חן בנג'0546646873

 :רכזי תנועות הנוער בשכונה 

o  יוני רעם )ראה טלפון לעיל( –תנועת הנוער העובד והלומד 

o  תנועת הצופים 

o  0523662618אור  –תנועת בני עקיבא 

o  0522674427מעיין  –תנועת הנוער המסורתי 

o  )0526670058הודיה  –מדריכים צעירים )מד"צים 

 0545703260 –יס י: מוריה וורכזת ווטרנים, סטודנטית לעבודה קהילתית 

 :0546381221 –אלומה  רכזת צמי"ד של המינהל 
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 תפקיד הסטודנט בפרויקט:

ליווי וייעוץ למועצה בנושאים השונים,  ,קטתפקיד הסטודנט הינו ריכוז הפרוי במסגרת המועצה,

סף, הקניית כלים, מיומנויות וידע לנוער בנושאי מעקב אחר קיום פגישות אחת לשבוע. בנו

העצמה, לקיחת אחריות, שותפות, ערך השוויון, מעורבות חברתית, פיתוח מודעות לצרכי ורצונות 

ביה"ס,  -הנוער ועוד. כמו כן, משמש הסטודנט כגורם מתווך בין הגורמים השונים )גוף האם 

וער גילה, עיריית ירושלים, משרד החינוך רשות מקומית, תנועות נוער, ארגון נוער, אגף הנ

וכדומה(, מייצג את הנוער בישיבות מול גורמים קובעי החלטות ובמידת הצורך אף מסנגר על 

 המועצה בפרט ועל הנוער בכלל.  

 

 תושבים: שיתוף

במסגרת מועצת הנוער, שיתפנו את בני הנוער בדרכים מגוונות כדי להגיע אל מרבית הנוער 

עיות העולות, כמו גם לזהות ולאתר כוחות מתוכם בע מהם ולהתרשם מהצרכים והבשכונה, לשמו

לבניית הנהגת נוער עתידית. נעשה שימוש במשאלי עם, סקרים וראיונות: ברחובות, בבתי הספר, 

 באתרי אינטרנט וכדומה.

 

 :הערכת הפרויקט

שנה לא הגיעו כל מנם במהלך הנה בקביעות במפגשים חד שבועיים. אהמועצה פעלה במשך כל הש

חברי המועצה לכל הישיבות, אך המועצה המשיכה לפעול ולקדם רעיונות וצרכים שעולים מהנוער 

בשכונה. המועצה חוותה מכשולים לא קלים בדרך, ולמדה מהם להתמודד עם קשיים ולפעול 

בהתאם על מנת להצליח לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה בתחילת השנה. הפרויקט הינו חשוב 

במהלך השנה נחשפו יותר ויותר בני נוער אל  .ל צרכי הנוער בשכונהעמענה מקור ל ווהומה

המועצה ואף פנו אליהם בבקשות ושאלות בנוגע לרצונותיהם. נציגי המועצה העלו את התכנים 

בישיבות ובעזרת פיתוח השיחה במועצה, הוחלט כיצד לפעול בהתאם. הרכזים המלווים את 

בפיתוח כלים, מיומנויות וידע בקרב חברי המועצה לטובת העצמה  המועצה התמקדו בשנה זו

מנהיגותית ופיתוח אחריות, כך שבעתיד המועצה תוכל לתפקד בצורה עצמאית ומהירה. במסגרת 

המפגשים והפעילות נוצרו גיבוש ואחדות בקבוצה, שתורמים בימים אלו לביסוסם של פרויקטים 

מועצה יש עדיין מה ללמוד, להשתפר ולהתייעל. בסך ולשיתופי פעולה עם הגורמים השונים. ל

ל, מועצת הנוער בשנה זו קיבלה משובים מאוד חיוביים הן מהשותפים לעשייה והן מקרב בני והכ

הנוער בשכונה. ניתן לזקוף לזכותה של המועצה את הצלחתם של אירועי התרבות בשכונה: טו 

, אירועי תרומה לקהילה ועד התמודדות מול בשבט, חג הפורים, טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

גורמים בכירים הרלוונטיים להחלטות הנוער. לסיכום, רוב המטרות שהוצבו בשנה זו הושגו למעט 

 הנוער. במועצת  מטרה מרכזית וחשובה שהיא קיומן של בחירות לצורך התחדשות החברים

 

 :המלצות להמשך

  יהיו יותר מודעים לחשיבות קיומה של יש צורך שאנשי המקצוע העוסקים בתחום הנוער

 המועצה, ויתמכו בה ובפעילותיה.
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 גורם מקצועי על מנת להמשיך ולפתח בקרב חברי  של יש צורך בליווי צמוד למועצה

המועצה מיומנויות לקבלת החלטות, ליצירת שיתופי פעולה, לתכנון פרויקטים, לביצועם 

 ועוד.

 אות עולות בהרבה על ההכנסות(, יש צורך מאחר ואגף הנוער במנהל אינו רווחי )הוצ

 נהל.בתכנון התקציב השנתי הכללי של המלתקצב את מועצת הנוער כבר 

  יש צורך לעלות את המודעות לקיומה ופועלה של מועצת הנוער בקרב כל בני הנוער

 בשכונה בדרכים ואמצעים מגוונים.

 ,אשר נציגיו נבחרים  יש צורך לתת למועצת הנוער גושפנקא של גוף דמוקרטי ייצוגי

 בבחירות דמוקרטיות ושוויוניות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 :          נועה חדד יתשם הסטודנט

 :          אתי רקנטי שם המדריכה
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 שכונת גילה –שם הפרויקט: סיירת הורים 
 

 : רקע

. חלק קטן מתוך כלל בני הנוער לוקח חלק 18 -11לאי בני נוער בגי 2504 -בשכונת גילה ישנם כ

בפעילויות של תנועות הנוער והארגונים השונים הקיימים בשכונה. עם זאת, ישנו מספר לא מבוטל 

של בני נוער אשר אינו משויך לאף ארגון/ תנועה/ מסגרת. בשנים האחרונות עולה וחוזרת הטענה 

חסר מעש ומטרה. תופעת  -ברחובות, בימים ובלילות מפי תושבי השכונה, כי הנוער נמצא משוטט

הוונדליזם והשוטטות הולכת ומחמירה בשנתיים האחרונות. הרקע להקמת סיירת ההורים נבע 

מהצורך לתת מענה/ יחס לאותם בני נוער אשר משוטטים בלילות. מענה אשר מגיע מתוך הקהילה 

ווחה. מענה של נוכחות הורית לא בית הספר, לא תנועות הנוער ולא מערכת הר -הקרובה

משמעותית, בעלת אוזן קשבת ולב פתוח היוצאת בלילות לשוחח ולהגיע אל ליבם של אותם 

 נערים. 

 

 : מטרת התוכנית

הגברת תחושת הביטחון והקהילתיות בשכונה  -  

צמצום תופעות של עבריינות ואלימות בני נוער -  

איתור בני נוער במצבי סיכון -  

משמעותית בשכונה בלילות נוכחות הורית -  

 

 :אוכלוסיית היעד

 +( המעוניינים לקחת חלק בסיירת, תושבי השכונה.25נשים וגברים בגילאים בוגרים )

 

 : התכנית

חברים. הקבוצה עוברת  16 -לאחר שלב הגיוסים בשכונה להקמת הסיירת, מתגבשת קבוצה של כ

תרבות הנוער, אלכוהול, סמים, מפגשים. במפגשים מועברים תכנים העוסקים ב 7הכשרה בת 

שסעים בחברה הישראלית, מערכת החינוך, דרכי התמודדות על גיל ההתבגרות ועוד. לאחר 

לחודש בשעות הלילה ומסייר בשכונה.  1צוותים וכל צוות נפגש  4ההכשרה הסיירת מתחלקת ל 

ים כי ישנו נהג בהגעה לנקודה בה נוכחים בני נוער חברי הסיירת פותחים בשיח כן ודואג. בודק

תורן שאינו שותה, שלכולם יש איך לחזור הביתה, ובעת הצורך אף מסייעים בהשבת הנערים 

הסיירת יוצרת קשר עם  -לביתם בשלום.  כמו כן אם ישנם אירועים חריגים )וברוך השם, יש(

הגורמים הרלוונטיים בשכונה או בעיר )לשכת רווחה, משטרה, קידום נוער ועוד(.במקרים 

ימים )ואף לעיתים די קרובות( ישנם נערים אשר פותחים בפני הסיירת מקרים קשים מסו

וסיפורים על חוויות המתרחשות בתוך מרחב ביתם או בבית ספרם. במידה ויש צורך, הסיירת 

מפנה את בן הנוער לגורם טיפול רלוונטי )אך ורק באישורו(, ואף לעיתים נוצר קשר רציף עם אותו 

 שים איתו שבוע לאחר שבוע בלילה בסיור. הנער, והללו נפג
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  :תוצאות צפויות

התוצאות הצפויות הנן: העלאת תחושת הבטחון בלילות בשכונה, יצירת רשת בטחון חברתית 

טיפול מיידי וממוקד בנערים  -וסולידארית בין הדור ההורי לבין בני הנוער. במקרים חריגים

 ונערות במצבי סיכון ממשיים. 

 

 

  :קריהישג עי

סיירת ההורים במהלך תקופת הפעילות שלה, הצליחה להחדיר ולהנכיח בתודעה של חברי 

השכונה את פעילותה כמשמעותית וחשובה. השכונה מכירה בסיירת, המנהל מכיר בה, והחשוב 

בני הנוער יודעים על קיומה, ואף יש מבין הנערים והנערות ששמחים ומחכים למפגשים  -ביותר

ירת. זהו הישג משמעותי ביותר, שכן יצירת השיח הדואג, ההורי, המאפשר עם החברים בסי

והמקנה בטחון הנה מטרה ראשית וחשובה אשר הציבו חברי הסיירת לעצמם. המשמעות כי ישנם 

הינה  -בני נוער אשר אוהבים, נותנים בטחון בסיירים, משתפים אותם בקשיים ונפתחים בפניהם

 רבה וגדולה.

 

 

 : שותפים

מחלקת חינוך. ברמה העירונית: האיגוד  -ים להקמת הסיירת הנם המנהל הקהילתיהשותפ

 הירושלמי למלחמה באלכוהול וסמים. 

 

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

העלאת המודעות בשכונה לצורך בהקמת הסיירת, גיוס מאסיבי של מתנדבים, הקמת סיירת 

 ירת בפועל לאחר תחילת העבודה.סופית, הכנתה וריכוזה של ההכשרה, ליווי וריכוז של הסי

 

 

  שיתוף תושבים:

תושבי שכונת גילה הנם שותפים ראשונים ומיידים לפרויקט סיירת ההורים. מהתושבים עלה 

 הצורך בהקמתה, הם המרכיב האנושי בסיירת והם האומדן לטיבה ואיכותה. 

 

 

 : הערכת הפרויקט

חברים חדשים, אשר חברו לסיירת  12הפרויקט נחל הצלחה. סיירת ההורים החדשה מונה כ 

חברים מגובשים, חזקים,  32חברים. כיום סיירת ההורים הכללית בגילה מונה כ  20ותיקה של 

אמיצים ובעלי חזון לשינוי. ההכשרה הייתה משמעותית והנחילה נקודות רבות למחשבה ולדיון, 

 בסס עצמה כרלוונטית.והסיורים בשטח מוצלחים. הסיירת יוצרת קשר עם בני הנוער ומצליחה ל
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 : המלצות להמשך

הסיירת נפגשת אחת לחודש להכשרה מתמשכת. יש לשים לב כי גם במהלך המפגשים החודשיים 

רצוי מאוד להוסיף תכנים ונושאים לשיחה. להמשיך ולדבר על חינוך, בני נוער, גיל התבגרות, 

עמוק ומורכב יותר לפעילות קהילתיות ועוד. דיבור ועיבוד נושאים אלו במשותף מוסיף רובד 

 הסיירת בעיניי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

   שם הסטודנטית: עמית ירון

 שם המדריכה:     עביר עוטמן 
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 שם הפרויקט: מפגש גבורות

 : רקע 

האדום נגד הנאצים במלחמת  לוחמים לשעבר )וטרנים( שלחמו בשורות הצבא 20-בגילה ישנם כ

, ומספרם הולך ומתמעט ככל שהזמן 90ואפילו  80-העולם השנייה. לוחמים אלו חצו את גילאי ה

עובר. הוטרנים כקהילה, טרודים מכך שכמעט ואין היכרות עם סיפור לחימתם הקשה והעקובה 

הצורך הזועק מדם בקרב הציבור הישראלי. במסגרת מיפוי צרכי קהילת הוטרנים בגילה, עלה 

בתי ספר, הצבא, תנועות נוער. הם מבקשים הכרה בצד  -להכרה והערכה מצד תושבי ישראל

התרומה הגדולה כל כך של חיילי הצבא האדום לתבוסת היטלר  -הפחות מוכר של ההיסטוריה

וצבאו. פרויקט זה בא לפתוח פתח להכרה ע"י מפגש בין חיילי עבר עם חיילי עתיד ולספק 

 ועדים לעבר סוף חייהם את התקווה להמשכיות, להכרה, להערכה ולזיכרון.לוטרנים הצ

 

 : מטרת התוכנית

מטרת העל היא להעלות את המודעות בקרב חיילי צה"ל ללחימת הוטרנים. על ידי כך הוטרנים 

חשים בקשר שלהם לעם ישראל ומדינת ישראל וקושרים עצמם להיסטוריה של עם ישראל לבל 

ונת את העשייה בפרויקט זה היא הרצון לתעד את סיפורי הלחימה של תישכח. המטרה המכו

 הוטרנים לפני שיהיה מאוחר מדי.

 

 :אוכלוסיית היעד

 חיילי קורס נתיב בצה"ל, הוטרנים שמתגוררים בשכונת גילה.

 

 : התכנית

חיילי קורס נתיב יגיעו למינהל הקהילתי גילה על מנת לשמוע רקע על הוטרנים בכלל ועל וטרני 

גילה בפרט, לאחר מכן יתחלקו החיילים לצוותים כאשר כל צוות יגיע לבית של וטרן עם שאלון 

ויראיין את הוטרן בהתבסס על שאלות אלו. השאלות נוגעות לחייו לפני הלחימה, במהלכה 

ולאחריה. בתום הראיונות, השאלונים ייאספו ויועברו על ידי לגבעת התחמושת לשם הכנסת פרטי 

 רכת הממוחשבת של המקום המתעד לחימה יהודית בעולם.הוטרנים למע

 

 

 :תוצאות צפויות

תיעוד מפורט של פרטי הוטרן וסיפור חייו, כזה שיאפשר תיעוד במערכות הממוחשבות של גבעת 

התחמושת ובהמשך ללטרון ויד ושם, מפגש מעצים בין החיילים לוטרנים ע"י ההגעה לבית 

 לויים החדשים מצד החיילים.הוטרנים, ההקשבה, ההתעניינות והגי

 

  :הישג עיקרי

ההישג העיקרי היה המפגש המעצים באופן הדדי בין החיילים לבין הוטרנים. הוטרנים התרגשו 

מהמפגש עם חיילים של צה"ל שבאו אליהם במדים, חשו קירבה ושייכות ובכך המשכיות וערך 

ה, מסיפורי הגבורה ששמעו שנה קודם לכן. החיילים התרגשו מההיכרות המפתיע 70ללחימתם 

 מצד הוטרנים ומהקשר הרגשי שנוצר ביניהם.
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 :שותפים

 רפי, עובד בגבעת התחמושת.

  רכזת קליטה במינהל קהילתי גילה. אינה,

 גנדי, יו"ר ועד הוטרנים הפועל בגילה.

 יבגני, גריגורי, פליקס, מצוות ועד הוטרנים בגילה.

 תום, מפקדת קורס נתיב.

 

 בפרויקט: תפקיד הסטודנט 

מרכזת הפרויקט והיוזמת העיקרית, מקשרת בין כל השותפים ומחלקת את האחריות ביניהם, 

 אחראית לוגיסטיקה.

 

  שיתוף תושבים:

וטרנים או מקורבים לוטרנים, היה שותף לעשייה של  -אנשי צוות 9-ועד הוטרנים, הכולל כ

ות לביקור החיילים בביתם, הפרויקט. הועד היה אחראי להתקשר לוטרנים ולבחון את האפשר

 לשיחת פתיחה עם החיילים במינהל ולהכוונת החיילים לבתי הוטרנים.

 

 : הערכת הפרויקט

הפרויקט היה מוצלח מאוד, מצד הוטרנים ומצד החיילים. הוטרנים שמחו על המפגש המרענן, 

גש עם המבטיח המשכיות, המתעניין ומעורר המודעות. החיילים יצאו נרגשים ונרעשים מהמפ

הגיבורים של הדורות הקודמים ומהמפגש עם המצב הפרטי הקשה של הוטרנים כבודדים לעיתים 

וכמיעוטי אמצעים. קורס נתיב ביקש להגיע לשכונה עבור מפגש כזה פעם בקורס )כפעם 

בחודשיים( בעקבות התגובות הנלהבות של חייליהם. הסיפורים של הוטרנים נאספו והועברו 

 לא היה בהם די מידע מפורט על מנת לתעד בצורה מייצגת. לגבעת התחמושת אך

 

 : להמשך המלצות

יש להתמיד בקשר עם קורס נתיב ולארגן מפגשים כאלו בכל פעם שיוכלו החיילים להגיע, שכן עד 

 כה הם לא הגיעו שוב אך הביעו עניין. 

ש בצורה יותר כאשר ניגשים לאסוף מידע אודות סיפורי החיים, כדאי להכין את החיילים מרא

 מסודרת כיצד לשאול, אילו פרטים חשובים ומתי לכוון את הוטרן לסיפורים ספציפיים.

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

   מוריה וייס  : שם הסטודנטית

 אתי ריקנטי : השם המדריכ
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 (01-23שם הפרויקט: פורום לעולים צעירים )
 

 : רקע 

מיועד לתת מענה מתמשך לצרכים של כלל ו בגילה מתפקד כשלוחה של העירייההמינהל הקהילתי 

מתמקדים בשני קצוות ספקטרום הגיל )תושבים  שירותיומבחינת עולים,  . אולם,העולים בגילה

 בהשוואה צעירים עולים של יחסית נמוך מספר בגילה ויש מאחר. ותיקים או ילדים ונוער(

ות למעורבות חברתית או מסגר  איןש לא רק, למינהל יםמחובר אינם והם, אחרות לשכונות

תמונת מצב עדכנית לגבי מצב העולים מיפוי צרכים או  ןלעולים צעירים, אלא שאי קהילתית

  משוב מהם לגבי מה הם רוצים או צריכים. גם לאצעירים בגילה, וה

הקהילה  התקבל הרושם כי העולים הצעירים מבודדים חברתית משארמאבחון מצב בנושא, 

ציפיים, )אלא במקרים ספ מינהלפנייה לולרוב מתמודדים עם הקשיים שלהם באופן עצמאי ללא 

 גם העולים תלונותאו מודעות לשירותים שמתפקידו להציע.  הטבה כלשהי(כמו בקשת הנחה/ 

 הראשוני הקליטה שלב לאחר הקליטה משרד כמו גופים תמיכת של ההמשכיות חוסר סביב סבבו

ראשונות לאחר העלייה. על מנת להתעמת עם המצב הקיים, הוחלט שנתיים ה-ל השנהוההטבות ש

 כדי שיפעלו למען שיפור מצבם.  בגילה  (18-35)בגילאי  להקים פורום לעולים צעירים

לבססה ופעילותה הופסקה. לאור הקשיים שנחוו לאורך ניסיון הקמת הקבוצה, לא צלח הלאחר 

ן מענה מתאים מתוהטעונים שיפור בתהליך המעקב אחר העולים, רבים  ליקויים, התגלו הפרויקט

, אין ( בכלל ועולים צעירים בפרט18-35)קיימים מענים דלים לצעירים  בשכונהבעוד שלצרכיהם. 

העולים אין תמונת מצב עדכנית לגבי , ואפיקים אפקטיביים לשיווק והגעה לקהל יעד זה

תשתית מערכתית למתן מענה או  פלטפורמהח. ברמה העירונית גם אין מענה מפות ,הצעירים

-נראה שבעיית המעקב אחר העולים מעבר לשנהכמו כן, . עדיין בחיתוליה לקהל יעד זה בירושלים

הקליטה והעירייה אינן  משרד שנתיים הראשונות של העלייה היא רחבה ביותר, שכן רשימות

ים על עולים נתונים מדויק גיעיםלא מאפילו לרכזת הקליטה של שכונת גילה במינהל מעודכנות. 

קשר, לעקוב אחרי השתלבותם בארץ או אפילו לדעת אם הם עדיין  רובם םצעירים, דרך ליצור ע

השאיפה היא שקו התפר בין העירייה, משרד הקליטה, המינהלים הקהילתיים בירושלים בשכונה. 

ם לאן לפנות בשביל למצוא וגופים אחרים יהיה ברור כך שעולים לא ייפלו בין הכיסאות ויהיה לה

נושא המעקב ומתן התמיכה לעולים אלו, חלוקת האחריות לא . בכל הנוגע למענה )בעיקר חברתי(

ברורה, אם בכלל יש גופים הנוטלים באחריות זו. קווי התפר שבין הגופים השונים )משרד 

יות לעתיד, עדיין הקליטה, הרשות העירונית, הסוכנות היהודית ועוד( אינם ברורים, ועם כל התכנ

 לא מורגש כל דחף להתמסר למתן תמיכה לעולים אלו.

 

 : מטרת התוכנית

קודם כל לאתר וליצור קשר עם העולים, לחבר אותם אחד לשני בתחילתו היו  מטרות הפרויקט

ולמינהל, לפתח ולחזק רגשות שייכות בקרב העולים הצעירים בשכונה, לחזק את מעורבותם 

, לגבש את הקבוצה, רחבת, לברר בשותפות איתם מה הם רוצים וצריכיםוהשתלבותם בקהילה הנ

כאשר  .את רמת השירותים המקומיים בהתאםיחדיו לשפר להרחיב את פעילותה ולנסות 

העלאת מודעות לצרכי העולים הצעירים, לקשיים  עברהתפרקה הקבוצה, הכיוון השתנה ל

זון של התמיכה בעליה צעירה ומה שקורה שנלווים במתן מענה לעולים הצעירים ולפערים בין הח
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ה זו וצרכיה, ותשתית למתן מענה א שתהיה הכרה ומעקב אחר אוכלוסיהשאיפה היבמציאות. 

מנת על  ,זאתשכונתית, הן בעירונית והראוי ומתאים לנסיבותיהם הייחודיות, הן ברמה המדינית, 

ובם המוצלח בחברה שילאת , לקדם את קליטתם ולשפר את איכות חיי העולים הצעירים

 הישראלית. 

 

 :אוכלוסיית היעד

, המתגוררים 35-18אוכלוסיית העולים החדשים )שעלו לארץ עד לפני עשר שנים(, בטווח הגילאים 

  בשכונת גילה.

 

 : התכנית

 להקיםו אותם לגייס, הקליטה ומשרד מהעירייה רשימות דרך עולים לאתר יתהיה תכניתה

 תוכנן. 18-35 בגילאי צעירים עולים 15-כ עד לש, ומגדר גיל, צאמו ארץ מבחינת מגוונת קבוצה

, עצמה הקבוצה חברי קידום למען פעילויות ויזמו, מפורטים יעדים יקבעו צההקבו משתתפיש

 הנרחבת הצעירים העולים קהילת קידום למען הפעילות את הקבוצה רחיבת מכן שלאחר בתקווה

 הצעירים העולים בין מוחלט נתק של מצב יחזור לאש כך, בעתיד לקהילה לחיבורם דרך סלולתו

 העולים ידי על שהועלו בנושאים מענה מתןל ויוזמות גיבוש פעילויות כללה התכנית. והמינהל

 ארגוניםו בשכונה תושבים עם פעולה שיתוףו בולשי שיעודדו פעילויות גם כמו(, תעסוקה כגון)

 והעלאת החברתי הסינגור לכיוון מיקוד נהשי הפרויקט התממשה לא זו תכנית כאשר .םייחיצונ

 התכנית. צעירים עולים של המלא החבררתי ושילובם קליטתם את הסובבות הבעיות לגבי מודעות

 ולעודד אלו בעיות להציף בכדי עמדה נייר ולכתוב יתהמערכת התמונה לגבי מחקר לערוך היא

 .בהתאם ושינוי אליהן התייחסות

 

 :תוצאות צפויות

עות לאוכלוסיית העולים הצעירים, הצרכים שלהם, ותפקוד בפועל של המערכות הגברת המוד

 הקיימות למתן מענה להם, בתקווה לשיפור בהתאמה בין הצרכים והמענים המיועדים להם.

 

  :הישג עיקרי

את נושא מתן התמיכה פרויקט זה כן התעמק והציף , מטרות הקבוצה לא התממשובעוד ש

גילוי הישג נוסף הוא יה שקשריה עם המינהל רופפים ביותר. יוכלוסא –לעולים צעירים בגילה 

והעלאת מודעות לגבי הטעון שינוי ברמה המערכתית וההסתכלות הרחבה על עולים אלו, של מי 

 ברמה השכונתית והעירונית ואיך המערכת מתפקדת בפועל. עבורםשייכת האחריות למתן מענה 

 

 : שותפים

 בגיוס. קבוצה קמה יתהיה לא מעורבותם שללא, הצעירים עולים כמובן היו לפרויקט השותפים

, בשכונה ומרושתים הפעילים תושבים תרמו לפיתוחה ורעיונות הקבוצה הקמת על הידע והפצת

 מטעם. בשכונה ראש הועד המנהלי בנושא קליטה ותרבות לראש שנבחרה, פישל ריקי במיוחד

 נוספת שותפה. לפרויקט תמיכתה את נתנה, תשיטרי יפה, המינהל ראש, גילה הקהילתי המינהל

 אשר גילה שכונת של הקליטה רכזת, לוכסמבורג אינה ייתהה מהמינהל לפרויקט ביותר ומרכזית
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 ומשרד העירייה, המינהל משאבי בין כמגשרת ופעלה הדרך כל לאורך הפרויקט את ליוותה

 גבית רוח היווה, גונניםב הופמן בית הותיקים האזרחים מרכז מנהל, סוקניק אורן .הקליטה

 .הפרויקט בהדרכת

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

מצב בנושא העולים הצעירים בגילה והמענים הקיימים בשבילם ובחירת הלאחר הכנת אבחון 

ההתערבות כתוצאה מאבחון המצב, בתחילת הפרויקט תפקידי כלל איתור וגיוס של עולים 

הנחיית הקבוצה. בתום מפגשי הקבוצה תפקידי צעירים בכלל שכונת גילה, ארגון מפגשים ו

בנושא )משרד הקליטה, השתנה. ערכתי שיחות ופגישות עם נציגים של גופים שונים הנוגעים 

הסוכנות היהודית, העירייה, המרכז לצעירים, המינהל( על מנת להעלות מודעות לגבי נסיבותיהם 

ן את התמונה המערכתית והרחבה להביבכדי חוסר המענה לצרכיהם ו , לגבישל עולים צעירים

שנתיים הראשונות לעלייתם. בשלב האחרון של -במיוחד אחרי השנהלטיפול בעולים הצעירים, 

 העלותמעבדת את המידע שאגרתי על מנת למצוא אפיק לפתרון, שינוי או פעולה, לההכשרה, אני 

 .םתובנות בכתב )על ידי כתיבת נייר עמדה( ולהפיצ

 

  שיתוף תושבים:

שיח עם התושבים: תושבים ותיקים, אנשי ארגון )צוות המינהל -דומויקט התקדם כתוצאה הפר

הקהילתי גילה, גננות בגני ילדים, עובדי קופות החולים, נציגי בתי כנסת, אנשי עסקים מקומיים( 

ופעילים בשכונה שהביעו את דעותיהם ונרתמו לאיתור וגיוס עולים, והן העולים בשכונה, אשר 

יומם )כגון  סדרצרכיהם והעלו רעיונות להתמודד עם הנושאים השונים אשר על  הביעו את

 ומעורבות בקהילה הישראלית(. יםחברתי השתלבות במעגלים ,תעסוקה, פערים תרבותיים

 

 : הערכת הפרויקט

הקבוצה לא המשיכה בפגישותיה עקב מיעוט משתתפים, נוכחות דלה בפגישות, והרגשת רמת 

סיבות אלו היוו  ,ידום מטרות הפורום במתכונת שבה הוא התקיים. אולםמחוייבות נמוכה לק

המרגישים מנותקים מהמינהל  –המחשה לפער שבין הרצוי למצוי בכל הנוגע לעולים צעירים 

 והשכונה בפרט והחברה בכלל, ומה שנעשה בנידון בפועל. בעקבות הפרויקט, התגלו כשלים שאולי

 הגעתם לאחר עולים אחר הקליטה משרד של המעקב צורתב למשל, יםמערכתי םיישינו ודרשי

בהתייחסות הכללית לאחריות במתן מענה לעולים צעירים אחרי שנותיהם   , כמו גםארצה

 הראשונות בארץ.

 

 : המלצות להמשך

 מעורבים במתן מענה לעוליםהגופים השונים השיתוף פעולה )אולי בפורום שולחן עגול( בין 

פר בין הגופים השונים ולבדוק איפה, למה וכיצד עולים את קווי התצעירים על מנת להבהיר 

מערכת תמך שתואמת את צרכיהם הייחודיים, ולפעול על  וחסרות צעירים נופלים בין הכסאות

 .למזער את הפער למצוי והמצוי בתחום זה מנת

____________________________________________ 
 'ירדן מוסקוביץ  :  שם הסטודנטית

  אורן סוקניק  : שם המדריך
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 "סיירת תיקונים"שם הפרויקט: 
 

 : רקע

ממיפוי הצרכים של פוני לשכת הרווחה, נמצא כי ישנם קשישים רבים, חד הוריות וכן  כחלק

לעתים משפחות, הזקוקים לתיקונים שונים בבתיהם, אך אין להם את היכולת והכישורים לכך, 

עמוד בתשלום ההוצאות עבור אנשי מקצוע. בעקבות כך, עלה או לחילופין, את היכולת הכלכלית ל

הרעיון ליצור צוות של מתנדבים שבחלקם יהיו גם בעלי מקצוע, אשר יוכלו להגיע לבתי הפונים 

 ולתקן את שנדרש תיקון.

 

 : מטרת התוכנית

מטרת התכנית הינה יצירת מענה חדש עבור פוני הלשכה לתיקונים כלליים בביתם, ועל ידי כך 

שיפור רמת חייהם ורווחתם. מטרות נלוות הן הגברת הסולידריות השכונתית, וכן יצירת קבוצת 

 פעילים שתפעל יחד כגוף עצמאי ויוזם. 

 

  :אוכלוסיית היעד

 פוני לשכת הרווחה בגילה: קשישים, משפחות חד הוריות, משפחות נתמכות רווחה. 

 

 :התכנית

ישות ושיחות עם מפעילי פרויקטים דומים הפועלים הגיוס לצוות התיקונים נעשה לאחר מספר פג

בפורמטים שונים ברחבי הארץ. הוחלט לגייס פעילים לטובת הנושא, אשר יצרו את הצוות ויחד 

 יחליטו על דרך הפעולה המתאימה ביותר בעיניהם.

בפגישה הראשונה של הצוות הוחלט על פורמט לטופס שירכז את הפנייה מצד העובדות 

ויפרט את השאלות המשמעותיות בעיניי המתנדבים )מיהו הפונה, האם דובר הסוציאליות, 

 עברית, הכוונה למקום המגורים, איש קשר וכד'(.

הטופס הופץ לעובדות הלשכה תוך הסבר על מערך המתנדבים הקיים. אט אט החלו העובדות 

לבתים הדבר  לשלוח פניות עבור צוות התיקונים, כאשר בפעמים הראשונות בהם נגשו המתנדבים

נעשה תוך ליווי שלי. בפגישה השנייה דובר על חשיבותה של הקבוצה, וחשיבות יצירת הקשרים 

ביניהם. בעקבות כך הוחלט על מפגשים קבועים של אחת לשלושה שבועות לערך. הפעילים באותה 

 הפגישה גם ספרו על חוויותיהם עם פוני לשכת הרווחה ועם סיטואציה של כניסה לבתים דלים

מאוד, ומתוך כך הובן כי מטרתם אינה רק לתקן את הליקויים הפיזיים שבבית גרידא, אלא גם 

להוות אוזן קשבת עבור הפונים, להעניק את התחושה שישנם אנשים טובים שנכונים להגיע 

ולעזור, ואף לתמוך בפונים במובנים מסוימים. מתוך כך יתגבר ה"הון החברתי" בשכונה, ויווצרו 

יום. כיום הפעילים מטפלים -בין אוכלוסיות שאינן פוגשות האחת בשנייה בחיי היוםקשרים גם 

באופן שוטף בפניות השונות, כאשר מקבלים את הפניות דרך הדואר האלקטרוני, ומתאמים באופן 

עצמאי מול הפונים להגעה לבתים. נכון לשעה זו הפרויקט אינו מתוקצב, וכל הוצאה על חומרים 

ונים, בכפוף להצגת קבלה על סך הקנייה )כאשר נוצר קשר עם שתי חנויות מכוסה על ידי הפ

 (. 12%-10%טמבור בשכונה, המסייעות בהנחה של 
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 :תוצאות צפויות

ויהיו בקשר רציף האחד עם פעילים שיפגשו באופן קבוע  10-עד לסיום השנה תיווצר קבוצה של כ

 ות תיקון אחד בבית של פוני לשכת הרווחה. השני. כמו כן, עד לסיום השנה כל הפעילים יבצעו לפח

, כאשר העובדות הסוציאליות עבור פוני הלשכהלתיקונים קטנים יהווה מענה יעיל וזמין הצוות 

המתנדבים יחשפו  דרך טופס פנייה מסודר ומערכת המיילים. -יכירו את נוהל הפנייה לצוות

 לידריות ו"ההון החברתי" בשכונה.לחייהם ולמצבם של פוני הרווחה, ומתוך הפעילות תגבר הסו

 

  :יםעיקרי יםהישג

 12פעילים ונפגשה לארבע ישיבות צוות וערב גיבוש. עד כה טופלו  11-כנכון להיום, הקבוצה מונה 

בקשות, כאשר את חלקן בחרו חברי הקבוצה להפנות למרכז למיצוי זכויות מאחר ונראה כי 

עו מדירות עמידר: העברת  הטיפול לידי המרכז מדובר בדרך מתאימה יותר )לדוגמא פניות שהגי

 למיצוי זכויות יעזור לפונים לדרוש את מילוי חובתן של החברות המשכנות(. 

במשך הזמן עובדות לשכת הרווחה הפכו מודעות ומעורבת יותר ויותר בפרויקט, ברכו על פעילותם 

 של המתנדבים, והחלו להפנות עוד ועוד מפוני הלשכה לסיועם.

 

: התקנת רשת יתושים; התקנת ארון אמבטיה; תיקוני חשמל שונים: חיזוק ות שתוקנוהתקל

ויצירת שקעים חדשים; טיפולים בנושא רטיבות ועובש; טיפול בתריס לקוי; אטימת חלון דולף; 

התקנת מדפים ומתלים בבית; החלפת מנעול; תיקון וחיזוק שולחן אוכל; קיבוע אסלה; סיוד 

 ש. וטיפול בקירות עם עוב

( על הפרויקט בו ראיינו את אחד FM101כמו כן, נערך אייטם בתכנית הרדיו "עושים טוב" )

פניות לשיתופי פעולה מצד המתנדבים. בנוסף, ככל שהפרויקט התקדם התקבלו יותר ויותר 

: אחראי הנוער במנהל בנוגע לשיפוץ המועדון; פניות מצד שינשינית אנשים וארגונים ששמעו עליו

פרויקט "משפצרים" עם בני נוער בגילה; מצד קומונרית שחיפשה משתתפים לקראת שמפעילה 

טקס יום הזיכרון; מצד רכזת היחידה העירונית להתנדבות בעיריית ירושלים בנוגע לארגון 

שמחפש בתים של משפחות נזקקות לשיפוץ כללי; מצד תכנית הרדיו "עושים טוב" ברדיו 

עו"ס המעוניין לקשר בין פרויקטים חברתיים ובין תורמים ירושלים; מצד סטודנט לתואר שני ל

פוטנציאליים; מצד קבוצות מתנדבים עצמאיות ועוד. הדברים מעידים על כך שהפרויקט פורסם 

 "מפה לאוזן" וצבר תהודה בקרב תושבי גילה ובעלי התפקידים.

 

 : שותפים

 כוז הפרויקט והפעילים.ליווי ורי -: הפניית הזקוקים לתיקון, ומכאן ואילךלשכת הרווחה .1

 בהצגת כרטיס מתנדב. 12%-10%מתן הנחה של בין  -שתי חנויות טמבור בגילה .2

 העברת הפניות הרלוונטיות לטיפולם. –מרכז מיצוי זכויות בלשכת הרווחה  .3

 תוכל לסייע במימון הפרויקט. -השגרירות הנוצרית .4

 עולה.רחל אדלר: ייעוץ ושיתופי פ -רכזת המתנדבים בעיריית ירושלים .5

 ניסיון ליצירת מקור מימון מתמשך. -שגיא מזרחי .6
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 בפרויקט:  ית תפקיד הסטודנט

 מלוות הפעילים.מגייסת ויוזמת הפרויקט, מנחת הקבוצה, 

 

  שיתוף תושבים:

ביחד עם הפעילים נוסח טופס הפנייה הרשמי לצוות, הפעילים מכירים בכך שהם היוצרים את 

עולה, יחליטו אילו פניות יקבלו ואילו לא, הם הקובעים מתי ועם הצוות ויכריעו בעצמם על דרכי הפ

מי ייגשו לטיפול בדירות ובאילו דרכים. הם שהחליטו על כניסה משותפת לכל דירה )ולא ביחידים( 

 וכן על פגישות קבועות פעם בכשלושה שבועות, והם שארגנו גם את ערב הגיבוש הראשון. 

 

 : הערכת הפרויקט

מן מהיר יחסית והייתה היענות ניכרת לרעיון שבבסיס הפרויקט. דבר זה גם הקבוצה נוצרה בז

 סייע ביצירת שיתופי הפעולה ובהפצת הפרויקט כלפי חוץ )גם לתורמים אפשריים(. 

הפעילים זכו לתגובות חמות ונלהבות לפעילות, ותוך כדי כך גם נוצרו קשרים בינם ובין הפונים 

פו לעתים לסיפורי החיים של הפונים ולמצבם, ולעתים אף אשר בבתיהם מטפלים. הפעילים נחש

בקשו לסייע להם מעבר לתחום התיקונים גרידא )הפניית אחת הפונות למנהל ויצירת קשר 

שהוליד השתתפות והדלקת נר בטקס המרכזי ביום השואה, תרומת ציוד מסוים מהפעילים 

משמעותית, וקשרים ביניהם לפונים וכד'(. הפעילים הולכים ומתגבשים כקבוצה עצמאית ו

" של גיבוש הנורמות ודרכי הפעולה normingהקבוצה כעת מצויה בשלב ה"הולכים ונרקמים. 

 . עדיין אין מנגנון קבלת החלטות ואין לקיחת אחריות מלאה של הפעילים.בתוך הקבוצה

 

 : להמשך המלצות

מפגשים והתמקדות  הקפדה על מפגשים קבועים של הצוות פעם בשלושה שבועות, תוך ליווי .1

ביחסים הבינאישיים בין חברי הקבוצה, וכן יצירת קשר אישי ורציף עם הפעילים בין 

 המפגשים.

 פעילות "גיבוש" אחת לזמן מה לצורך חיזוק הקבוצתיות ובניית הקשרים בין חברי הקבוצה. .2

 רצוי לקיים פגישה משותפת של הפעילים והפונים שאל בתיהם נכנסו, וזאת למען שיתוף .3

 הפונים, שמיעת דעתם וחוויותיהם מהתיקונים, הצעות לשיפור להמשך עבודת הצוות וכד'. 

 פרסום הפרויקט לגיוס מתנדבים נוספים ושותפים לדרך. .4

עבור  הגשת פנייה מסודרת לארגון השגרירות הנוצרית לסיוע כספי -במהלך חודש אוגוסט .5

 הפרויקט )ניקול יודר(.

עם המרכז למיצוי זכויות, חשיבה משותפת עמם על דרכי רתימת הפעילים לשיתוף הפעולה  .6

, ובחינה מהו מקומם פעולה מול החברות המשכנות כמי שרואים את מצב הדברים בשטח

 .ומהי אחריותם האזרחית כמי שנחשפים למצבים שכאלו

 

 

________________________________________ 

 יעל בן סעדון   : שם הסטודנטית

 שראל אמירי  : שם המדריך
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 כנית: שכן לשכן בשכונת גילהתשם ה
 

 :רקע

ב' יישנם מספר לא -קשישים. בגילה א' ו 3,400-תושבים, מתוכם כ 30,000-שכונת גילה מונה כ

מבוטל של קשישים הגרים בגפם, ללא רשת חברתית ומשפחתית המצויה בשכונה. מכאן, מגיעה 

 תחושת בדידות רבה בקרבם.

דידות בקרב קשישים במרכז הקליטה הישן בגילה א'. הסטודנטית בשנה שעברה עלה נושא הב

זיהתה את הצורך והקימה את פרויקט "קשר" המחבר בין הקשישים למשפחות  קהילתית העבודל

ר לאתבקהילה. לפיכך, החלטנו להחיל את הרעיון על הצורך של הקשישים בגילה א'. כלומר, 

י עם אותם קשישים בודדים ויהוו עבורם בית פעילים בשכונה שיוכלו לצור קשר אישי משמעות

 חם.

 

 אוכלוסיית היעד:

 קשישים בודדים בשכונת גילה א' בירושלים.

 

 תכנית :

  .איתור לפחות חמישה פעילים פוטנציאלים באמצעות שיחות טלפוניות, פגישות, פרסום .1

 מודעות באינטרנט וברחבי השכונה ופנייה אישית לאנשים בשכונה. .2

הפעילים שנרתמו לפרויקט ובה יינתן הסבר על מצב הקשישים בשכונה  העברת סדנה עם .3

 ודיון בדבר האופן בו יצרו קשר עם  הקשישים.

 קרי כניסת הפעילים לבתי הקשישים ויצירת הקשר עמם. ,הפעלת התכנית עצמה .4

 קיום פגישות חודשיות עם הפעילים על מנת לשמוע רשמים ועדכונים. .5

 

 תוצאות צפויות:

 ת הבדידות בקרב הקשישים בשכונת גילה.הפחתת תחוש .1

 .העצמתם של הפעילים אשר ייקחו חלק בפרויקט .2

 הגברת המודעות החברתית של הפעילים למצוקות בנושאים שונים בשכונה. .3

  

 שותפים :

  .רכזת הקשישים במנהל הקהילתי .1

 .הקשישים .2

 .הפעילים .3

 .עו"ס קשישים בלשכת הרווחה .4

 .סומכת הקשישים בלשכת הרווחה .5

 .ת קהילתית בלשכת הרווחהעובד .6
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 המלצות:

מאחר ולקח זמן לגייס פעילים ולרתום פעילים לפרויקט זה, לא נותר מספיק זמן עבור יישום 

הפרויקט עצמו. מכאן, הוחלט יחד עם עו"ס הקשישים במחלקה להציע לפעילים להצטרף 

נושאים  ום ולקדםועדת היגוי לקשישים. שם יוכלו לתר -לפעילות התנדבותית נוספת בתחום זה

  נוספים הקשורים לקשישים בשכונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
 אלון גוטרמן  : שם הסטודנט

 ישראל אמיר  : שם המדריך
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 אבחון מצב ומיפוי נוער מרכז הקליטה לשעבר גילה
 : רקע 

אחת  עלו סוגיות רבות מהשטח, בגילהלשעבר רכז הקליטה מתהליך ההכרות עם קהילת במהלך 

 םרבים מהתושבים מתארים את הנוער כבעייתי ואחראי לנזקי. מהן היא סוגיית הנוער במתחם

במתחם. מהשטח נראה שאין מספיק פעילויות לנוער בשעות אחר הצהריים, מה שמוביל אותם 

נראה ן מקום ראוי לבילוי. של המתחם אי להסתובב בחוץ. אך גם בשטחים הציבוריים

 שמאשימים את הנוער ברוב הבעיות של הקהילה כאשר בפועל לא ידוע אם הם אכן האשמים.

לאחר אבחון מצב ראשוני על הנוער במרכז הקליטה לשעבר עלתה תמונה מדאיגה שאף אחד 

מושג מהגורמים הקשורים למצב אינו יודע מה קורה בשטח. כך נוצר מצב בו לאף אחד אין באמת 

מיהו הנוער הזה, מה הוא עושה ומה מצבו. אני והסוכנות בה עבדתי השנה, עמותת רעות, ראינו 

לנכון לעשות אבחון מצב מקיף על הנוער על מנת לאמוד את מצבו, זאת בהתחשב בהיעדר אבחון 

י מסוג זה עד כה ובהיעדר נתונים. על כן במקביל לאבחון מצב הנוער הכנתי מיפוי מקיף של כל בנ

 הנוער במתחם. 

 

 : מטרת התוכנית

ליצור תמונת מצב מקיפה על הנוער במרכז הקליטה לשעבר, הכולל מיפוי ברמה הפרטנית וברמה 

הכוללנית. דוח זה מאפשר עשייה בכמה רמות: ניתן להעריך את תפקוד הגופים השונים הקשורים 

ידה ויש צורך בכך וליצור למצב, להציף את הנושא, להיערך בהתאם ולשנות תוכנית התערבות במ

שותפות בין הגופים השונים. מיפוי הנוער יסייע לעמותת רעות בעבודתם ויהווה כלי עבודה בשטח, 

כלי זה יאפשר הגעה מקסימאלית לבני הנוער במתחם. כמו כן כלי זה ינחה את העמותה בתכנון 

 פרויקטים לנוער ובגיוס אליהם. 

ידום נוער נראה הכרחי אך על מנת להתחילו יש צורך שיתוף פעולה בין עמותת רעות לבין ק

בסנכרון בין השניים. מיפוי הנוער מאפשר זאת ומהווה צעד ראשון ומשמעותי בשיתוף פעולה בין 

 הגופים.

 

 :אוכלוסיית היעד

 הגופים שנותנים שירותים לבני הנוער במרכז הקליטה לשעבר, ביניהם: 

 ווחה גילה, קידום נוער ומערכת החינוך בירושלים.עמותת רעות, מנהל קהילתי גילה, לשכת ר

 

 : התכנית

יצירת אבחון מצב רשמי ומיפוי על נוער מרכז הקליטה לשעבר. הדוח מאפשר פנייה לגורמים 

שונים ברמה רשמית ומהווה גושפנקה למצב ולבעיות בשטח. המיפוי מאפשר תחילת שיתוף פעולה 

 אלו יוכלו לעבוד בצורה יעילה יותר.  בין קידום נוער לבין עמותת רעות, יחידיו

עמותת רעות תמשיך לקדם את מצב הנוער במתחם, כאשר דוח זה מאפשר להם להציף את הנושא 

 וליצור שותפויות נוספות.

 

 :תוצאות צפויות
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  עמותת רעות תציף ותקדם את מצב הנוער במרכז הקליטה לשעבר מול הגופים הנוגעים

 במצב.

  רעות עם קידום נוער ותחילת עבודה משותפת.שיתוף פעולה בין עמותת 

 .פוטנציאל לשיתוף פעולה בין כל הגורמים בנושא 

 .תחילת ראייה ועבודה ממוקדת על הנוער מהמתחם ע"י הגופים השונים 

 .פיתוח כלי עבודה לעמותת רעות עם הנוער 

 

  :הישג עיקרי

 שא.קידום מצב הנוער במרכז הקליטה לשעבר ע"י חשיפת מצבו והצפת הנו

 

 : שותפים

 עמותת רעות 

 קידום נוער 

  מנהל קהילתי גילה 

 לשכת הרווחה גילה 

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

  .יצירת אבחון המצב ומיפוי הנוער 

  יצירת קשר ראשוני לקראת שיתוף פעולה עם קידום נוער, לשכת הרווחה גילה והמנהל

 הקהילתי גילה.

 ותחילת שיתוף פעולה ביניהם. תיאום פגישה ראשונה עם קידום נוער והעמותה 

  .הצפת מצב הנוער בפני עמותת רעות והעברת עבודתי אליה 

 

 : הערכת הפרויקט

יצירת תמונת מצב מקיפה על הנוער במרכז הקליטה הייתה הכרחית, כך המודעות למצב תעלה 

 וניתן יהיה לשנות את המצב. נוצר תחילת שיתוף פעולה בין קידום נוער לעמותת רעות.

 ויקט עוד לא הסתיים, אך סוכם עם העמותה שהיא תמשיך אותו. הפר

 

 : להמשך המלצות

  .המשך שיתוף פעולה עם קידום נוער ועמותת רעות, סנכרון ביניהם ועבודה משותפת 

  הצפת הנושא מול הגופים הקשורים למצב )מנהל קהילתי גילה, לשכת רווחה גילה, קידום

 נוער ומערכת החינוך בירושלים(.

 דה וחשיבה משותפת בין הגורמים הנ"ל לטובת קידום ושיפור מצב הנוער במתחם. עבו 

____________________________________________ 

 טליה גדות   : שם הסטודנטית

 דורית פרי  : שם המדריכה
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 :צוות משימתי בנושא התחזוקה
 : רקע

המתחם נמצא במצב של  ידר.מתחם דיור ציבורי של חברת עמ הינובגילה מרכז הקליטה לשעבר 

הזנחה מצד הרשויות שאינן לוקחות אחריות על הסובב הפיזי ואינן פועלות לתחזוקו ושיפורו. 

הזנחה זו מתבטאת ברחבות הציבוריות, התשתיות של הבתים, השבילים, המתקנים, הגינון 

ים ודימוי וניקיון המתחם. מצב זו מעסיק את התושבים ומהווה חלק מהותי באיכות חיי התושב

שבא לשפר את ביוזמת עמותת רעות המתחם כלפי חוץ ופנים. בשל צורך זה קם פרויקט קק"ל 

הסובב הפיזי מתוך תהליך שיתוף התושבים ובניית תכנית עבודה עימם שמבטאת את צרכיהם. 

לאורך התהליך התגבשה קבוצת תושבים שלקחה חלק בתהליך ויצרה תכנית עבודה למתחם עם 

עם קק"ל. בשל אילוצים מקק"ל התכנית הצטמצמה לכדי שיפוץ רחבה ציבורית אדריכלית מט

לוועדת פרויקטים  בהמשך השנהשנבחרה ע"י התושבים. תכנית זו צריכה לעלות  82רחבה  -אחת

תכנית עבודה מפורטת של קק"ל לאישור סופי אך תחילה על האדריכלית מטעם קק"ל לבנות 

 ות במצב המתנה. לרחבה, בינתיים התושבים ועמותת רע

בתחום התחזוקה של המתחם נוצר התארגנות התושבים  את מומנטוםל מתוך מחשבה לנצ

שהתושבים מביעים בהם עניין צוות משימתי בנושא תחזוקה. צוות זה יעסוק בנושאים  -הפרויקט

, תחומים כגון: תשתיות הבתים, גינון, ניקיון הםבשל אילוצים מקק"ל ושלא התבטאו בפרויקט 

 אר הסובב הפיזי.וש

 

 : מטרת התוכנית

 .לקדם את נושא התחזוקה במתחם 

 .לשמר ולקדם את התארגנות התושבים 

 לא להיות תלויים בקק"ל אלא לפעול לקידום המתחם  -העצמת התושבים ע"י שינוי תפיסתי

 בכוחות עצמם מול הרשויות הרלוונטיות. 

 .לתת מענה לצורכי התושבים 

 יהווה נציגות של המתחם. ליצור סוג של ועד שכונתי ש 

 

 :אוכלוסיית היעד

  תושבים פעילים בתחום התחזוקה, בעיקר פעילים מפרויקט קק"ל שהראו עניין בצוות

 משימה ובהמשך עשייה.

 .תושבים נוספים שפעילים יביאו 

 

 : התכנית

 ראיונות עם תושבים פעילים ופעילים פוטנציאלים בשכונה, הבנת מטרותיהם ורתימתם לצוות.

 ום פגישה ראשונה עם התושבים המעוניינים בצוות וגיבוש מטרות, יעדים ודרכי פעולה יחדיו.קי

 

 : שותפים

  .עמותת רעות 
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 .תושבים פעילים במרכז הקליטה לשעבר 

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

 .יצירת הפרויקט ותכנונו על סמך קולות התושבים הפעילים מפרויקט קק"ל 

 תם לצוות. יצירת קשר עם התושבים ורתימ 

  .לאפשר לתושבים ליצור פרויקט משלהם בתנאים שלהם ולפי מטרות שהם קובעים 

  .לעודד מנהיגות אישית בקרב התושבים 

 

 : הערכת הפרויקט

תושבים, אלו קבעו יעדים ראשוניים ומטרות לצוות.  2לצוות הייתה פגישה ראשונה, לה הגיעו 

תושבים פעילים, אחד  10ילים, מצב אידיאלי תושבים פע 5אחד מהם היה שהצוות יכיל לפחות 

מכל בלוק. חילקנו משימות בינינו וניסינו להביא תושבים נוספים, אך לפגישה השנייה הגיעו גם כן 

תושבים לצוות, כמו כן עניין התושבים  5 -רק שניים. הפרויקט לא הצליח להגיע ליעד שלו

התזמון שיחק פה מרכיב קריטי, גיבוש בפרויקט החל לרדת. על כן הפרויקט הופסק. להערכתי 

הקבוצה החל לאחר פסח, מה שהשאיר מעט זמן לעשייה. כמו כן פרויקט קק"ל כבר נתפס בקרב 

התושבים ככישלון, כמו כן בקרב חלק מהתושבים ישנה תחושה של חוסר מסוגלות לשנות, קשה 

מכישלון. מרכיב נוסף מאוד לייצר עשייה ממקום כזה. היה צורך להתחיל מהצלחה כלשהיא ולא 

הינו הזמן שלי בהכשרה שהיה קצר מועד ולא הספיק לגיבוש הצוות. נקודה נוספת עשויה להיות 

טמונה באופיו השונה של פרויקט זה, זהו אינו מוצר מוגמר, ללא תקציבים, מטרות, יעדים 

מורגלים  ושותפים. הכל בידי התושבים, יכול להיות שהיה זה קושי בקרב התושבים מפני שאלו

 לקבל פרויקטים מוגמרים שהקיבוץ מגבש. 

 

 : להמשך המלצות

בקרב חלק מהתושבים שהיו פעילים בפרויקט קק"ל ישנן תחושות של כישלון ואכזבה. כמו כן 

ישנם כאלו שאינם בוטחים בקיבוץ בית ישראל בעקבות מצב ההמתנה בפרויקט. מבחינתם 

ן וחוסר אמון בקיבוץ ובעצמם קשה מאוד לייצר פרויקט קק"ל כבר נפל. ממקום כזה של כישלו

 עשייה. יש צורך להבין את המצב ולהיערך בהתאם.

אני מאמינה שפרויקט מסוג זה היה יכול להצליח, אך צריך להתחיל מהצלחה ולא מכישלון. כמו 

כן אני מאמינה שנחוץ זמן רב יותר על מנת לגבש תושבים רבים יותר מהמתחם. שלב גיבוש הצוות 

יך להיות ארוך ומקיף יותר. בנוסף מלווה הקבוצה צריך להיות נוכח לזמן רב יותר עד שזו צר

חודשים לא הספיק,  3תתגבש לבסיס חזק דיו שיכול להמשיך לבד. זמן עבודתי על הפרויקט של 

 חודשים לגיבוש וקיום פגישה ראשונה. 4דרושים לפחות 

ת, סנגור קהילתי ואחרים שהיו לוקחים חלק כמו כן, יכול להיות שגוף כלשהו כגון עמותת רעו

בצוות מסוג זה היו יכולים לעזור לתחושת ההמשכיות שלו, אך זה בתנאי שאלו לא יכפו את אופי 

 הקבוצה ומטרותיה. הכוח צריך להישאר אצל התושבים. 

_______________________________________ 

 טליה גדות   : שם הסטודנטית

 רית פרידו  :  השם המדריכ
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 פרויקט קשישים במרכז מתחם הקליטה לשעבר 
 

 : רקע

הדיור  .80-90: את דירות כז הקליטה לשעבר שוכן ברחוב בן אליעזר וכולל עשרה בנייניםרמ

קשישים מעל  105-תושבים, מתוכם כ 807 -כ בשכונה זו הינו דיור ציבורי השייך לעמידר. בשכונה

: מפני מספר סיבות נה אוכלוסייה הנמצאת בסיכוןהי. אוכלוסיית הקשישים בשכונה 65גיל 

מרכז הקליטה הינם ראשית, לעניות דעתי, רבים מבין אוכלוסיית הזקנים המתגוררים במתחם 

, מעצם היותם . שלישיתסובלים מקשיי קליטהמרביתם עולים חדשים אשר  אוכלוסייה מודרת,

. רביעית, מבחינת ו אקונומי נמוךסוציניתן לומר כי רובם נמצאים במצב  זכאים לדיור ציבורי

התחזוקה השוטפת )ניקיון, תשתיות( השכונה נמצאת באחריות עמידר ולעירייה אסור להתערב 

קשישים )מעצם היותם אוכלוסייה מוחלשת( נוצר מצב שתושבים בשכונה ובעיקר  כך בנעשה,

ם בתחום תחזוקת וכתוצאה מכך, לעיתים, אינם מקבלים מענה לבעיותיה סאות"י"נופלים בין הכ

 הדירות.

 

 אוכלוסיית היעד

 עמותת רעות, לשכת רווחה גילה, המנהל הקהילתי, תושבי השכונה ותלמידי מכינת בית ישראל.

 

 מטרות:

 הגברת מודעות בקרב תושבי השכונה. 

 שינוי מדיניות כלפי הזקנים במידת האפשר. 

 קידום שכונה מוגנת בשכונה. 

 פתיחת מועדון חברתי בשכונה. 

 

 שגים מרכזיים ותאור הפעולה :הי

  נעשו פעילויות להגברת מודעות בשכונה: פרויקט פורים )משלוח מנות לקשישים ע"י

התושבים(, פרויקט יום העצמאות )תלמידי המכינה אספו קשישים מבתיהם להגיע 

לטקס(, הצגת סוגיית הזקנים באסיפת תושבים. ואכן,  נראה כי הפרויקטים הנ"ל 

 ן הקשישים לשאר תושבי השכונה. שימחו וקירבו בי

  נעשו פעולות להגברת המודעות אצל גורמי מדיניות: פגישות עם לשכת רווחה ולאחר מכן

 סיור בשכונה עם העובדת הקהילתית האחראית למיצוי זכויות בגילה.

  ים בשכונה הם אוכלוסייה בסיכון ומדוע קשישה מדועכתיבת דוח מפורט אשר מסביר

 ם בצורה מיוחדת:חשוב להתייחס אליה

ישנם קשישים אשר גרים  מבידוד חברתי.ים במרכז הקליטה לשעבר סובלים קשישה .1

. מדרגות 31-21עליהם לעבור של הדירות  וכדי להגיע אל דירתם  בקומות העליונות

לכן, קשישים אשר בריאותם מדרדרת מרותקים לבתיהם במשך זמן רב, אינם 

שלישי במרכז הקהילתי, וכתוצאה מכך אינם יכולים לצאת לחוגים ולמפגשים לגיל ה

לפני  .רואים נפש חיה במשך זמן רב. במתחם קיים מקלט אשר שייך למנהל הקהילתי
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.  כיום המועדון השירות הלאומי הפעילומספר שנים הוא פעל כמועדון לקשיש שבנות 

פועל, לעיתים מתקיימים בו אירועים לקשישים אך לא לקשישים מהמתחם אינו 

 חוץ לו.אלא מ

בתחילת השנה ערכתי  להזנחה הפיזית של הדירות.הסוגיה השנייה מתייחסת  .2

מאוכלוסיית הזקנים. ראיתי כי קשישים רבים סובלים  20%ביקורי בית אצל 

מנזילות בדירותיהם, קירות מתקלפים, הצפות ביוב. מרבית הקשישים סיפרו כי הם 

ם מתבצעים רק לאחר מספר מתקשרים לעמידר במטרה לבצע תיקונים, אך התיקוני

חודשים. בנוסף, הם הדגישו כי התיקונים מחזיקים מעמד מספר שבועות ולאחר מכן 

המצב חוזר לקדמותו. אחת הבעיות המרכזיות שכלל הזקנים סובלים מהם הינה 

הבידוד בדירות. הבידוד בדירות נמוך וכך במהלך החורף הירושלמי הם סובלים 

  מקור עז.

דיור בקרב אוכלוסיית הקשישים. מצד אחד, קיים מתחם הדיור  פעריישנם בגילה 

המוגן "נופי גילה", אשר קשישים הגרים בו נהנים מרמת דיור גבוהה, שירותי 

וע במקרים של בריאות ופנאי נרחבים וממחלקה סיעודית המעניקה להם סי

ר, כמו כן, קיים דיור ציבורי מוגן המנוהל ע"י חברת עמיד הידרדרות בריאותית.

דירות לקשישים המתגוררים  52, הכולל 'ברחובות הגפן, ברקת ויהלום שבגילה ב

בקומה הראשונה בכל אחד מהבניינים ברחובות אלה. סגנון דיור זה מאפשר נוחות 

דירות הדיור  .רבה ומגביר את הנגישות גם לקשישים הלוקים בבעיות בריאותיות

ת, אך הן מפצות על כך בכך שהן המוגן אמנם קטנות מרוב דירות המגורים הרגילו

בכל  -מאובזרות ומספקות שירותים נוספים שלא קיימים בבתים משותפים רגילים 

בית יש אם בית שאחראית על הקשר בין הדיירים לקהילה, ישנם שירותים רפואיים 

עולה השאלה . קבועים, פעילויות פנאי וחברה וגם שירות תיקונים לבעיות תחזוקה

שישים שבריאותם הידרדרה עם השנים, המתגוררים במרכז מדוע חלק מן הק

הקליטה הישן, לא עוברים למתחם הדיור המוגן. להבנתנו זקנים שהופכים 

לסיעודיים במתחם נשארים ללא מענה כוללני מלבד אולי שעות סיעוד ושירותי 

 שכונה תומכת המספק מגוון צר של שירותים ולמספר קטן יחסית של זקנים.

לא לכל הקשישים יש עזרה כספית והם אינם יכולים לטפל באופן  -ירוד מצב תפקודי .3

וסף, הם מתקשים לצאת לעשות קניות, שוטף בעניינים הכספי והבריאותי. בנ

 מבקשים לעשות משלוחים מהסופר ונדרשים כמובן לשלם על כך.וכתוצאה מכך 

תקיימים מובמצב כלכלי ירוד מצויים מתחם מרכז הקליטה לשעבר קשישים רבים ב .4

. רבים מהם עלו מברית המועצות בגיל בלבד מקצבת זקנה בתוספת הבטחת הכנסה

מבוגר, לא הצליחו להשתלב בשוק העבודה בישראל, או עבדו בעבודות בהן לא קיבלו 

ע"י קשישים רבים  את כל זכויותיהם ולא צברו פנסיה. המחסור הכלכלי מדווח

מספר קשישים אינם עומדים רף כאשר ניתן לראות בחודוגמה לכך כמצוקה קיומית. 

ם סיפרו לי כי קשישינמנעים מלחמם את דירתם. בנוסף, מספר  לכןבתשלומי חשמל ו

 הם מתקשים לשלם את התשלומים השוטפים ולקנות תרופות ואוכל.

. לכן ים במרכז הקליטה לשעבר אינם דוברים את השפה העבריתקשישמרבית ה .5

להם  ותה מאוד קשה. כתוצאה מכך נגרמהתנהלותם מול הרשויות והבירוקרטי
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לדוגמה, קשישה סיפרה כי ביטוח לאומי גבה ממנה חוב כפול ממה שהיה  .עוולות

יכלה לעמוד מול ביטוח  היא אינה ,אינה דוברת את השפה העבריתמאחר וצריך. 

ים )ובכלל קשישלאומי ולדרוש את הסכום חזרה. בנוסף חשוב לציין כי אין ל

אין חלוקה של עיתון המנהל הקהילתי במתחם, וכך  .ידע נגישמלתושבים במתחם( 

השונות הקיימות בשכונת גילה פעילויות להקשישים הגרים בשכונה, אינם מודעים 

 ובמנהל בפרט.

  .לבסוף, התקיים מפגש בו הצגתי את עיקרי הדוח בפני הגורמים הרלוונטיים בעמותה 

 

 תפקיד הסטודנט בפרויקט: 

 ים והסוגיות במתחם. קשישמיפוי היצירת אבחון המצב ו 

 בכך הגברת המודעות למצבם של ום בשכונה קשישיחיזוק החיבור בין התושבים לבין ה

 הזקנים.

 רווחה והעברת העבודה שלי אל הים בשכונה בפני עמותת רעות ולשכת קשישהצפת מצב ה

 עמותת רעות. 

 

 : שותפים

 לשכת רווחה. 

 עמותת רעות. 

 מכינת בית ישראל. 

 

 : ת להמשךהמלצו

 םיסנגור העמותה על הזקנים בשכונה בפני הגורמים הרלוונטי. 

  דיון מקיף של כל הגורמים הרלוונטיים )לשכת רווחה, עמידר, מנהל קהילתי, משרד

 ים בשכונה. קשישהשיכון, המשרד לקליטה ולעלייה( בנושא מצב ה

  זכויות, חלוקת הנגשת מידע לקשישים בשפה הרלוונטית. חלוקת והסבר על מדור מיצוי

  העיתון של גילה במתחם )העיתון לא מגיע לשכונה(.

 

  

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 רעות אונפוס  :  שם הסטודנטית

 דורית פרי : השם המדריכ


