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 אקדמי-הקהילתי הלמידה מרכזאת השנה ראשונה שבה  ומסיימות מסיימים אנו אלו בימים
 רבתי ,מנהל קהילתי בית צפאפא ורמלה.-עהבמנהל קהילתי בק מוקם

, מנהל קהילתי בקעה, מנהל קהילתי בית צפאפא, לשכת שונים בארגונים פעלנו זו בתקופה

רווחה הלשכת ", עמותת אנוש, קהילת כל הנשמה ון תעסוקתי "קול מחול ומכחולוהרווחה, מועד

 לוד.   ב

הייתה עבורנו התחלת המסע ומפגש השדה הראשוני שלנו עם תחום העבודה הקהילתית. זו  שנה 

ה זו שנה מלאת אתגרים ומלמדת שבסופה הצלחנו להניח את התשתית להמשך העבודה היית

 במרכזי הלמידה לקראת השנים הבאות.  

 .האחרונה בשנה שהובלנו השונים הפרויקטים ואת עשייתנו את מרכז זה אוגדן

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

 . האקדמי והצוות הפעילים

 , בברכה

 , קהילתית לעבודה והסטודנטיות הסטודנטים

 . הצופים הר העברית האוניברסיטה

 . 2014 ג"תשע
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 2014יוני 

 תושבים פעילים ואנשי מקצוע יקרים,

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

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

ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. מתיאור הפרויקטים 

נפה והפיתוח הקהילתי העשיר שהתרחש במהלך השנה. הסטודנטים אנו למדים על העבודה הע

עבדו במסגרות שונות ובשיתוף אנשים וקבוצות מגוונות מתוך תושבי השכונות השייכות למנהל 

 הקהילתי בקעה רבתי, למנהל הקהילתי בית צפפה ורמלה.   

 

 22של זאת השנה הראשונה שהסטודנטים נמצאים באופן מרוכז באזורים אלה. קבוצה 

סטודנטים, שהקדישו מזמנם וממרצם לפיתוח הקהילתי של השכונות השונות. במהלך יומיים 

בשבוע, במשך כתשעה חודשים, הסטודנטים עבדו עם אנשים שונים ומגוונים, פיתחו מיזמים 

בתחומים שונים ורבים ורכשו ידע ומיומנויות בתחום של עבודה קהילתית. העבודה שהתקיימה 

אנשים בעלי עניין משותף בנושאים שונים, החיים ביחסי שכנות באזור גיאוגרפי בו זמנית עם 

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 תרמו רבות 

 לנו וסייעו להגיע לתוצאות ממשיות בשכונות ובארגונים השונים.  לתהליך הלמידה של כו

 

אני רוצה להודות לכל מי שהיה שותף לדרך: למנהל הקהילתי בקעה רבתי, למנהל קהילתי בית 

צפפה, ללשכת הרווחה בבקעה וברמלה, לקהילת כל הנשמה, למרכז גישור מוזאיקה, לעמותת 

 -י המקצוע השונים, למדריכים שליוו את הסטודנטיםאנוש ירושלים, לקול מחול ומכחול, לאנש

-יהודה, אורן סוקניק, אילונה בשן, נעמה אפק-ישראל אמיר, אורית יולזרי, עביר אוטמן, ענת בן

רכזת הכשרה מקצועית, לסגל בבית  -ברזילי, אדווה כפיר, אייל קהלני, שרונה לפין ולאתי ריקנטי

ורב בעשייה, לסטודנטים ובעיקר לתושבים הפעילים הספר לעבודה סוציאלית שמלווה אותנו ומע

 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

 סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלדבית הספר לעבודה 
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 2014מאי 

 סטודנטים יקרים,

 זו השנה העשירית שבה מרכז הלמידה מרכז כוחות של סטודנטים איכותיים בשכונה אחת. 

בשנה זו הגענו לשכונת בקעה רבתי המורכבת משש שכונות : צפון תלפיות, שיכוני תלפיות, 

 ארנונה, בקעה, מקור חיים ואבו תור. 

הכרנו ארגונים חדשים שמספקים שירותים לאוכלוסיות מגוונות. ולמדנו להכיר את הקהילות 

 השונות על מאפייהן הייחודיים.

האזור הגיאוגרפי בו עשיתם את ההכשרה שלכם ועל  פעלתם במלוא המרץ על מנת להכיר את

מנת ללמוד על הקהילות, על הנכסים והכוחות בהן ועל הצרכים שעלו מהן. פעלתם ליצירת 

מענים לצרכים ולבעיות שעלו, אתגרתם עצמכם, את הפעילים ואת אנשי המקצוע, והרי לפניכם 

בשכונות, המעיד כאלף מונים על אוגדן המרכז את מגוון הפרויקטים בארגונים ו -פרי עמלכם

 העשייה העשירה והמגוונת ועל התרומה שלכם בשנה זו לקהילה הרחבה.

הקהילתית,  ובעיקר -בתהליכי ההתערבות יישמתם את עקרונות וערכי העבודה הסוציאלית

 פעלתם ליצירת שותפות אמיתית של נציגי הקהילה, כמו גם בשקיפות מירבית.

יכם לבין אנשי המקצוע, ביניכם לפעילים והסיוע ההדדי במרכז שיתופי הפעולה שצמחו בינ

 הלמידה, אפשרו לכם להתגבר על הקשיים שבדרך ותרמו להצלחתה של  שנה זו בהכשרה.

ברצוני להודות לכול אנשי המקצוע שליוו אתכם, ובעיקר לעובד הקהילתי שבמינהל הקהילתי, 

לחברי הנהלת המינהל הקהילתי בקעה  יאיר ריס שהשתדל להיות זמין לכול אחד ואחד מכם,

רבתי, למנהלת המינהל דורית שטרית, לארגונים: עמותת אנוש, קול מחול ומכחול, מוזאיקה, 

תלפיות, למינהל  הקהילתי בית צפפה, וללשכת -קהילת כל הנשמה, לשכת הרווחה בקעה 

 רמלה.-הרווחה 

ילתית, שתרמה מזמנה כהן ראש המגמה לעבודה סוציאלית קה-תודה לד"ר עידית בליט

וממרצה להצלחתה של שנה זו. למדריכים היקרים שליוו אתכם במהלך השנה, ולמדור 

 להכשרה מקצועית.

 תודה מיוחדת לפעילים שביחד אתכם עמלו לשפר את איכות החיים באזור מגוריהם.

ולבסוף, אני מודה לכול אחד מכם באופן אישי ומברכת אתכם בברכת יישר כוח, והצלחה 

 משך דרככם.בה

 בברכה, 

 אתי ריקנטי, רכזת הכשרה מעשית שנה ב'

 המגמה לעבודה סוציאלית קהילתית.

 0544833328 -נייד
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 ברכות לאוגדן הפרויקטים:

 המגמה לעבודה קהילתית שנה ב'

עובדים קשה כל השנה ואז בסוף קוצרים את הפירות. הפירות האלה הם לא שלנו אלא לרוב 

עובדים. אני תקווה כי יש לנו חלק כלשהו בתוצאות, ביצירה של האנשים איתם אנחנו 

ובבנייה. החלק הזה המלווה, התומך קורה כאשר אנחנו עובדים באופן מתוכנן וגם יצירתי, 

באופן מחושב וגם ספונטני ובעיקר מתוך דאגה לצמיחה שלנו כאנשים שאנשים אחרים רוצים 

 לדבר איתם.

אך  -חלק מהפרויקטים המריאו וחלק אחר פחות -באוגדן זה עדות לעשייה הענפה שלכם

בסך הכל יש בעמודים כאן חגיגה קהילתית שהתרחשה באזור חדש. אתם גילתם ביחד 

חוד את הפסיפס האנושי המרתק במקום הזה. זאת ירושלים בכל תפארתה במורכבות לו

נהל אני שמחה מאוד על תהליך הלמידה ועל ההישגים של כולם באזור המ -האנושית שבה

תלפיות רבתי. אני  מאחלת לכולם המשך עשייה פורה, אתם בשנת  -הקהילתי בקעה

עם המנהל הקהילתי ועם השירותים באזור ובעיקר עם  -ההכשרה השנייה ולנו כבית ספר

 הפעילים והתושבים.

לי נותר להודות על התרומה המסורה של אתי ריקנטי, על המנהיגות של דר' עידית בליט כהן 

חת על התזמורת כולה, דר' יהודית אבניר. ההכשרה היא לב ליבה של תוכנית ועל המנצ

 הלימודים בעבודה סוציאלית ויש כאן תיאור מלא ועשיר של הפרקטיקה הקהילתית.

 ברכות להמשך,

 דר' לורן וולפספלד

 ראש המדור להכשרה מקצועית
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 :רקע והסיבות לפרויקט

המשתייכת לתנועה ליהדות מתקדמת בארץ. הקהילה 'קהילת כל הנשמה' הינה קהילה רפורמית 

+. זאת בעוד מספר המשפחות 50תאים משפחתיים, ברובם משפחות ותיקות בגילאי  300-מונה כ

משפחות, חלקם חברים שהוריהם חברי קהילה  20הצעירות הרשומות לקהילה עומד על סביבות 

 וחלקם משפחות משירות גני הילדים בקהילה.

. הרשמה לגנים לא מחויבת 2-4ירות של ארבעה גני ילדים בגילאים הקהילה מפעילה ש

 בהרשמה כחברי קהילה אם כי קיימת עדיפות לחברים בעת קבלה לגנים. 

מתוך הצורך למסגרת עבור ילדי חברי הקהילה,  1988שירות הגנים הוקם בשנת  

שפחות הגנים הרחבה וכיום המצב הוא שמזה שנים מספר מ לאוכלוסייההשירות הלך והתרחב 

משפחות.  83-ילדים מ 89שהם חברים בקהילה הינו נמוך. כיום, בקהילת 'כל הנשמה' רשומים 

בנתון שחלק גדול מתאי המשפחה הרשומים הם  השנה בנוסף, ב 'כל הנשמה' המספר הנמוך מלווה

 חברים ותיקים. 

נמוכים של של מספרי הרשמה  -במהלך תהליך האוריינטציה הקהילתית עלה כי סוגיה זו 

משפחות צעירות מעסיקה חלק נכבד מחברי הקהילה, ביניהם אנשי צוות, פעילים באשכול 

קהילתיות ובייחוד משפחות צעירות שהם גם חברי קהילה. בנוסף, נראה כי קיים מתח מובנה בין 

תפקיד הגנים כיום בקהילה כשירות פרטי ומשתלם כלכלית לבין תפקידם הנוסטלגי כצורך של 

 הילה. חברי ק

בהקשר לעבודה השנתית שלי עם משפחות צעירות נשאלו במהלך השנה שתי שאלות  

עיקריות: הראשונה, היא כיצד שירות הגנים משרת את הקהילה כיום? שאלה זו חיה ובועטת 

בקהילה והתשובה אליה אינה חד משמעית. בקרב מבוגרי הקהילה, עולה כי הגנים הינם כלי 
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אים ולנכדיהם במסגרת חינוכית אידיאולוגית ברוח התנועה ליהדות לכינון ערכיהם לדורות ב

מתקדמת. אך התשובה הדומיננטית ביותר היא של אלו הרואים בגנים ככלי פוטנציאלי להרחבת 

 שורות הקהילה בדור צעיר ורענן המתעניין בערכי היהדות המתקדמת. 

לה בתוך 'כל השאלה השנייה, היא מהו מקומן של משפחות צעירות חברות קהי 

האם הקהילה מספקת שירותים העונים לצרכיהן (למרות שמבחינה מספרית הן מיעוט  -הנשמה'?

מובהק בקהילה!), האם החברים מרגישים שהם מקושרים לאנשי צוות, האם יכולים להעלות 

 ולהוביל יוזמות וכדומה.

שת הקהילה בתחילת השנה העבודה שלי עם המשפחות הצעירות הייתה סביב ניסיון הנג 

לאוכלוסיית הורי הגנים, כך למשל הכוונו אירועים קהילתיים לטובת משפחות עם ילדים צעירים, 

כדוגמת תיקון ט"ו בשבט שנכחו בו משפחות רבות. לאחר אירוע זה ולאור מקרים שונים, בשיתוף 

 יוזמות שונות בתחום המשפחות הצעירותעם רכזת הקהילה הבנו כי מבעבעות להן בקהילה 

אך רובן לא מודעות זו לזו ולעיתים אף נופלות בין הכיסאות  -שחלקן מתקדמות, חלקן פחות

' אליו הוזמנו משפחות צעירות הקמת 'פורום משפחות צעירותמפאת חוסר תיאום. כך הוחלט על 

חברי קהילה, הורים בגני הילדים ואנשי קשר נוספים הקשורים לתחום. אדגיש כי הקמת הפורום 

בפני עצמו אשר במסגרתו, תוך עבודה משותפת ויחידנית, רוכזו מספר רעיונות  היה פרויקט

 לקידום בקהילה שאת חלקם ליוויתי ועליהם אפרט בהמשך, ביניהם:

 פתיחת פעילות ג'ימבורי במסגרת הקהילה -

 טריות לאחר לידה לאימהותהקמת מערך תמיכה קהילתי  -

 הקמת צוות מתנדבים לשיחות שבועיות עם הורי הגנים  -
 

 :מהעבודה השנתית מטרות

 הגדלת רישום החברות לגנים מקרב הורי הגנים. .1

 הגדלת נוכחות חברות משפחות הגנים בפעילויות הקהילה. .2

 הפעלת קבוצת הורים פעילים בפעילויות הקהילה. .3

 הגנים.הגברת קשרים בינאישיים בין חברי קהילה קיימים להורי  .4

 

 :יעדים

 קיום פעילות המשלבת את הורי הגנים וחברי הקהילה בתדירות של אחת לחודש.  .1

 שיפור תיאום ותכנון ארגוני בין חברי צוות, וועד מנהל, אשכולות הקהילה. .2

 פי אירועים.-הקמת קבוצת פעילים מעורבת מהורי הגנים וחברי קהילה הנפגשת על .3
 

 :אוכלוסיית היעד

 משפחות צעירות בקהילה וכן משפחות מגני הילדים. 
 

 :פעילות בשנה האחרונה

 ליווי ועדות היגוי באירועים קהילתיים. -
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 גיבוש קבוצת פעילים העוסקים ביוזמות עבור משפחות צעירות בקהילה. -

 צעירות בקהילה. תבאימהוליווי יוזמה להקמת מערך תמיכה  -

-ג'ימבורי בקהילה וניסיון פיילוט ביריד הקהילתי (בגיבוש ועדת היגוי להקמת פרויקט  -

29.5.( 

ליווי מנכ"ל הקהילה בהכנה לקראת ישיבת וועד מנהל שהתקיימה בסוף מאי בנושא:  -

גיוס חברים חדשים לקהילה. ההכנה התבצעה באמצעות קיום סקר טלפוני עם חברי 

 קהילה, הסקת מסקנות משותפת ולקיחת חלק בישיבה עצמה.
 

 שיתוף 

 -וות קהילהצ

עדי) -מדי שבוע, בימי רביעי התקיימה ישיבת צוות בה  אני או/ו עדי (הסטודנטית הנוספת, להלן

לקחנו בהן חלק. מהיום הראשון בכניסתנו לקהילה הוצגנו כחברות צוות השנה לכל דבר ועניין, 

לתחומים בהן דבר שבא לידי ביטוי בעדכונים שוטפים, סביבת עבודה נוחה ושיתוף הדדי בנוגע 

 עסקנו.

במהלך השנה לוויתי ע"י מספר רפרנטים מקצועיים מתוך הארגון. בראש ובראשונה 

רכזת הקהילה. לאחר סיום הפרופיל הקהילתי ואבחון המצב זו ליוותה אותי ואת עדי במפגשים 

 מדי שבוע לצורך התייעצות משותפת, הכוונה, כתיבת תוכניות עבודה. 

ם, זו לקחה חלק בוועדות היגוי שונות לאורך השנה, היוותה כמו כן, רכזת גני הילדי

 כאשת קשר מול הורי הגנים, שיתפה אותי באופן שוטף בנוגע לתהליכים הנוגעים לתחום זה.

לבסוף, מנכ"ל הקהילה שאפשר במהלך השנה שיתוף בתהליכים בקהילה ברמה גבוהה. 

עד לעבודה משותפת לקראת ישיבת ועד זאת בא לידי ביטוי מליווי צמוד בתהיות במהלך העשייה ו

 מנהל בהנחייתו.  

 -וועד מנהל

בקהילת כל הנשמה ועד מנהל, אשר נפגש אחת לחודש בנושאים שונים. עדי ואני לקחנו השנה 

חלק בשתי ישיבות אליהן הוזמנו. האחת בתחילת שנה, בה הוצגנו בפני הועד המורחב והשנייה 

 בתכנים שהועברו.לקראת סוף השנה בה לקחנו חלק פעיל 

במהלך השנה נעשו ניסיונות לערב חברי ועד בפעילות השנתית שלי (שיחות אישיות 

 וטלפוניות, יידוע במיילים) שהובילו לעבודה נקודתית, עבודה שוטפת לא התרחשה. 

 -חברי קהילה

במרכז הכשרתי השנה עמדה המטרה לעבודה משותפת עם פעילים חברי קהילה. השיתוף בא לידי 

טוי ברמות שונות, החל מפרסומים וידועים לגבי אירועים, פגישות, וועדות היגוי ועד להובלת בי

 יוזמות באופן מלא ע"י חברי קהילה.

 
 :טוס הפרויקט והמלצות להמשךאסט

בעקבות ישיבת ועד מנהל שהתקיימה בחודש מאי, התקבלה החלטה אופרטיבית להקמת אשכול 

'צעירים' (שם זמני) חדש. אציין כי בקהילה כיום שלושה אשכולות: קהילתיות, צדק חברתי 
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אשר מרכזים את כלל פעילות הפעילים בארגון. במהלך השנה, הבחנו כי ישנן יוזמות רבות  -וחינוך

צעירות "ללא בית" של אשכול. בעקבות תשובות שעלו מן הסקר נראה כי ישנו  בתחום משפחות

צורך בטיפוח והעצמת חברי קהילה (אולי לפני השקעת משאבים בהרחבת שורות הקהילה). כך 

עלה רעיון להקמת אשכול חדש שיאגד יוזמות של משפחות צעירות ושל צעירים בקהילה. בהקשר 

נראה כי הקמת האשכול  -שלב זה של סוף שנה במצב בוסרילפורום משפחות צעירות שנמצא ב

לאשכול). כרגע נראה כי מרבית הפעילים באשכול  -יהווה טרנספורמציה של הפורמט (מפורום

עם זאת, הקמת האשכול מחייבת  -הינם חברים פעילים שלוקחים חלק בעיקר באשכול קהילתיות

אדגיש, כי עיסוק האשכול ביוזמות  הילה.ליווי מקצועי הן מאיש צוות והן מחברים ותיקים בק

 ההפך הוא הנכון! -הקשורות לצעירים אינו מעיד על גילאי הפעילים באשכול

כפי שאני רואה זאת, ישנם מספר יוזמות שהתחילו השנה ונכנסות תחת מטרית האשכול (אציין כי 

 לא אזכיר שמות מפאת צנעת הפרט, נתונים מלאים נמצאים בעותק בקהילה):

מפגשים המתקיימים אחת לשבוע, בימי חמישי בהנחיית, חברת  -צעירות תאימהושי מפג .1

שמגיעות הינן  תהאימהולרוב זמן קצר לאחר לידה.  תאימהוקהילה. למפגשים מגיעות 

מחוץ לקהילה המגיעות מפרסום  תאימהומהגנים ובעיקר  תאימהוחברות קהילה, 

בפורומים ירושלמיים שונים. אציין, כי מדובר פה בהזדמנות נפלאה של פנים חדשות 

המגיעות לראשונה לתחומי הקהילה. הפרויקט מתקיים בצורה עצמאית, יחד עם זאת 

אני מזהה זאת כפרויקט שיש לבצע אחריו מעקב ובמידת הצורך אף להקצות עבורו 

 (כיבוד, הרצאות חוץ). משאבים כספיים

ועדת ההיגוי להקמת ג'ימבורי גובשה לאחר ישיבת פורום משפחות ראשונה בה  -ג'ימבורי .2

הועלה הרעיון. השנה התקיים פיילוט לג'ימבורי במקביל לאירוע קהילתי (יריד קהילה) 

שאליו הגיעו משפחות רבות. השנה הפעילות טרם יצאה לפועל באופן קבוע בשל השקעת 

כספיים ולוגיסטיים. השבוע תתקיים פגישה בנוגע להמשך עבודה בספטמבר  משאבים

הקרוב (חודשי הקיץ בארגון אינם מרובים בפעילויות מפאת אופיו הארגוני), ממליצה 

 להתעדכן בסיכום הפגישה שייצא בכניסה לקהילה.

לאחר מפגש של הפורום העלה חבר  -הקמת צוות מתנדבים לשיחות עם הורי הגנים .3

יוזמה  להקמת קבוצת מתנדבים שיגיעו לגני הילדים אחת לשבוע, בימי שישי  -הקהיל

לשם הצגה עצמית וקיום של שיחה הדדית להיכרות. המטרה היא להנגיש את הקהילה 

להורי הגנים, שכן לרוב הגנים הקהילה מצטיירת כזרה, הכוונה היא לאתר הורים 

לקחת בה חלק. כרגע אותו חבר קהילה שפעילויות הקהילה מעניינות אותם וייתכן שירצו 

לקח על עצמו לקיים שיחות אישיות עם חברי קהילה בכדי לגבש צוות מתנדבים שכזה. 

רכזת הקהילה מלווה יוזמה זו. הוצאתה לפועל עתידה להיות בתחילת שנת הפעילות 

 ).2014הבאה של הגנים (ספטמבר 

מה שהועלו ע"י שתי חברות יוז -שזה עתה ילדו תבאימהוהקמת מערך תמיכה קהילתי  .4

קהילה. כיום, תחת אשכול קהילתיות ישנו מערך תמיכה לאבל וחולי שכולל מאגר 

 תבאימהומבשלים/ות. הרעיון שלהן הוא להקים קבוצה של נשים שילדו לתמיכה 

חדשות. במסגרת קבוצה זו שתי פעילויות עיקריות: בישול לאם הטריה בכדי לסייע לה, 

פורמאלי, לאוזן קשבת, ייעוץ, איתור צרכים שהקהילה יכולה -שית אוכן להגיע לשיחה אי
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לסייע לה וכדומה. לאחר הפגישה האחרונה שערכתי עם שתיהן, עומדות לפנינו שתי 

משימות עיקריות לגיבוש הקבוצה: איתור פעילות פוטנציאליות ע"י פרסום בעלון 

ות וחלוקת תפקידים. הקהילה/ טלפונים אישיים ולאחר מכן כינוס פגישה עם הפעיל

ממליצה לבחון התקדמות גיבוש קבוצת הפעילות. לדעתי יש  -בכניסה לקהילה שנה הבאה

 מקום לליווי גיבוש הקבוצה בחודשים הראשונים לפעילותה.

במחצית השנה הראשונה שלי בקהילה, הגתה חברת  -הנגשת הרב לוי להורי גני הילדים .5

הילה לרב לוי מתוך נקודת מבט כי הוא דמות קהילה רעיון שמטרתו להנגיש את הורי הק

רוחנית דומיננטית בקהילה שיכולה להוות גשר בין ההורים לקהילה. יוזמה זו לא יצאה 

לפועל בשל תיאומים טכניים ולאחר מכן התפספסה בשל אילוצי לוחות זמנים של אותו 

עלות במסגרת חברת קהילה. עם זאת, לטעמי מדובר ברעיון בעל פוטנציאל גדול שניתן לה

 האשכול החדש בעת הקמתו.
 

 טל קדרוני שם הסטודנטית:

  talkidroni@gmail.com מייל:

 אדוה כפיר גלאדיס ושרונה לופין (הוחלפו במהלך השנה מפאת חופשת לידה של אדוה) מדריכות:
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  רקע :

 לפני מספר שנים קמה בקהילת 'כל הנשמה' קבוצת חברים אשר רצו לפעול בנושא צדק חברתי.

הם הקימו את אשכול צדק חברתי בקהילה וכן את ועדת פליטים אשר פועלת למען פליטים 

נבעה בין השאר מהרצון לעזור ולתת  הפרויקטומבקשי מקלט בירושלים. ההחלטה לעבוד עם 

אישית -להוציא לפועל את פעילויותיה וכן לחזק את הקשרים והתקשורת הבין לוועדהכלים 

 . בוועדה

 

 מטרות ויעדים: 

 ותפקידיו מתוקף כך.  לוועדההגדרת יושב ראש רשמי 

 תיאום ציפיות בין חברי הועדה בנוגע להתנהלות הועדה ואופן ביצוע פעילויותיהם. 

 כנית עבודה מסודרת וברורה. כתיבת ת

 הקניית כלים לעבודה מסודרת תוך שיתוף פעולה.

 

  אוכלוסיית היעד:

ועדת הפליטים, חבריה ומתנדביה ( חברים כרגע: סטיב ישראל, ג'רמי לי, יאיר לוטשטיין, יובל 

 הדר, עידית בן אור, איילה הנדין, סוזן סילברמן) 

פעילות בשנה האחרונה: המשך התנדבות והפעלת צהרון בגן ילדי פליטים, המשך קיום שיעורי 

עות של חברי קהילה למתקן חולות, ארגון ערבי אנגלית ועברית לאוכלוסיית הפליטים, ארגון נסי

 דיןו והסברה קהילתיים בנושא פליטים ומבקשי מקלט ומצבם בארץ. 
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  שיתוף:

כרגע שיתוף חברי הקהילה בפעילויות הועדה איננו כולל התייעצות או אפשרות לקבלת החלטות 

 ה פעילות. כמשתתפים באות אופייהשל חברי הקהילה אלא שיתופם בפעילות לאחר שנקבע 

המלצות להמשך: ועדת פליטים היא ועדה מאוד משימתית וניחנה ביכולות בנושא זה. יש להמשיך 

ולעבוד עמם על תקשורת, יחסים בין אישיים ותיאום ציפיות בין חברי הועדה. אלו יעזרו לתחושת 

ב עם השייכות והלכידות של חברי הועדה וכן ייתרמו להוצאה לפועל של המשימות בדרך שתיטי

 2014-2015כנית עבודה לשנת י הועדה. כמו כן בנייה והבניית תכלל חבר

 

 עדי עזר שם הסטודנטית:

 razaida1@gmail.co :מייל

 גלאדיס-אדוה כפיר מדריכה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

  רקע :

אשר הוריהם עדיין בחיים והם מטפלים בהם  50-60-קיימת קבוצת חברים בקהילה בגילאי ה

באופן אשר עשוי להיות אינטנסיבי ושואב. בעקבות התמודדותן של מספר חברות קהילה קמה 

 תמיכה אשר החליטה להתמודד ולהכיל את הנושא ברמה הקהילתית.  מאין קבוצת

 

 מטרות ויעדים: 

 הקמת הקבוצה וגיוס משתתפים מן הקהילה

 עידוד מעורבות בקבוצה זו גם בקרב חברי קהילה שאינם פעילים 

 כנית עבודה וחזון הקבוצה כתיבת ת

יחסית קבועים (שמירה על  התייצבות הקבוצה והמשתתפים בה כך שהחברים המגיעים אליה יהיו

 גרעין משתתפים קבוע)

  

 אוכלוסיית היעד:

כלל חברי הקהילה המתמודדים עם סוגיה זו ואף כאלו שאינם חברי קהילה ומעוניינים להגיע  

( מנחה את  ולהשתתף.  חברות קהילה מובילות: סוזן קנון (צד ניהולי ולוגיסטי יותר) דבי פינטו

 הקבוצה ומובילה את צד התוכן) 

פעילות בשנה האחרונה: הקבוצה הוקמה באמצע השנה והחלה לרקום אור וגידים רק לאחרונה. 

עד כה התקיימו שתי פגישות של הקבוצה כאשר האחרונה הייתה המוצלחת יותר ועוד אחת 

הוא להיפגש בכל יום שני . התכנון של חברות הקהילה המובילות את הקבוצה  2.6.14מתוכננת ל

 הראשון של אותו החודש. 

כנית עבודה לשנה הבאה, קבוצה, גיוס חברים אליה, בניית תהמלצות להמשך: המשך קידום ה

הבנה אישית של סוזן ודבי לגביי מקומן בקבוצה ומה הן רוצות ומוכנות לקחת על עצמן, הקניית 

 כלים לניהול ועבודה עם קבוצה מכוונת תמיכה, קישור ותמיכה לארגון הקהילה. 

 

 עדי עזר שם הסטודנטית:

 razaida1@gmail.com :מייל

 גלאדיס -אדוה כפיר מדריכה: 
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 רקע:

במהלכו  2013הפורום האורבני בשכונת מקור חיים הוקם בעקבות מרחב פתוח שהתקיים במרץ 

מקור חיים רצון לפעול בנושאי תכנון עירוני הכוללים תכנון ופיתוח המרחב הציבורי הביעו תושבי 

 (מבני ציבור, תשתיות פיזיות, שטחים פתוחים, תנועה וחניה).

הפורום האורבני הוקם על רקע מספר תכניות שנגעו לשכונת מקור חיים ואושרו ע"י העירייה 

המרכזית היא תכנית אב אזור תעשייה  מבלי שהיה שיתוף או יידוע של התושבים. התכנית

מקור חיים אשר הגדירה מחדש את היתרי הבנייה באזור התעשייה וכן בשכונת  -תלפיות 

שנים לאחר שנהגתה.  4המגורים. על תכנית האב שמעו התושבים לראשונה לאחר שהיא אושרה, 

ח שטח מבני ציבור תכניות נוספות רלוונטיות הן תכנית להקמת פארק מקור חיים, תכנית לפיתו

בקצה השכונה ותכנית לפיתוח צומת אורנים. הפורום שם לו למטרה לקחת חלק פעיל בתכנון 

התכניות הללו ולהשפיע על התכנונים הנוגעים לחייהם של תושבי השכונה. בנוסף עוסק הפורום 

 כונה. בנושאי תנועה וחניה, פיתוח שטחים ציבוריים והשפעות בתי העסק ואזור התעשייה על הש

 

 מטרות ויעדים:

המטרה המרכזית היא הקמת קבוצת מנהיגות של פעילים הלוקחת אחריות על השכונה ופועלת 

בנושאי תכנון עירוני (תכנון ופיתוח המרחב הציבורי הכולל מבני ציבור, תשתיות, שטחים 

ול המנהל פתוחים, תנועה וחניה ועוד). המטרה היא ליצור פורום אשר מייצג את תושבי השכונה מ

וגורמי התכנון בעירייה, מעורב בתכניות העתידיות, משפיע על תכניות קיימות ומקדם תכניות 

חדשות לטובת תושבי השכונה. במקביל, הפורום יהווה צינור מתווך בין התושבים ורשויות 

 התכנון ויעדכן את התושבים באופן שוטף אודות התכניות השונות והשלכותיהן. 

 

 ורבני:יעדי הפורום הא

 שותפות ומעורבות בתכניות קונקרטיות הנוגעות למקור חיים המתוכננות ע"י העירייה. .1
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 פיתוח שטח המיועד למבני ציבור והקמת מבני ציבור לטובת תושבי השכונה. .2

סילוק בתי העסק הבלתי חוקיים וביטול ההיתרים לשימוש חורג בהם משתמשים בתי העסק  .3

 בשכונה.

שהינו רצועת שטחים ציבוריים פתוחים האמורה לחצוץ בין שכונת פיתוח "החיץ הירוק"  .4

 המגורים לאזור התעשייה. השטח כיום אינו מפותח בעיקר בגלל פלישות אליו.

 טיפול במטרדים הנובעים מאזור התעשייה ובתי העסק כגון רעש, לכלוך וזיהום אוויר. .5

ות בדרכים, טיפול בצמתים תנועה וחניה: טיפול במצוקת החניה, הקמת מעברי חצייה ובטיח .6

 מסוכנים בשכונה, שינוי הסדרי תנועה במטרה למנוע עומסי תנועה ועוד.

שיפור הנגישות הפיזית: מעברים לנכים ועגלות, טיפול במדרכות רעועות, מעקות במדרגות  .7

 ועוד. 
 

 אוכלוסיית היעד:

) ואנשים מהארגונים תושבים 2,131אוכלוסיית היעד היא כלל תושבי שכונת מקור חיים (בשכונה 

 הפועלים בשכונה (מוסדות חינוך ובתי כנסת בעיקר). 

 

 פעילות בשנה האחרונה:

ובשנה האחרונה עיקר הפעילות הייתה גיוס פעילים וביסוס  2013הפורום האורבני הוקם בדצמבר 

 הפורום.

 בשלב הראשון של פעילות הפורום ערכנו לימוד מעמיק של תכנית האב תלפיות ובחנו את

השפעותיה על השכונה. כחלק מלימוד התכנים ערכנו סיור כדי למפות את המצב בשטח מבחינת 

 שטחים ציבוריים (החיץ הירוק ושטחים למבני ציבור).

במהלך השנה התושבים ניסחו מסמך עקרונות הפורט את הסוגיות הרלוונטיות בנושא תכנון 

ך חתמו תושבים רבים והוא עתיד אורבני ומציג את עקרונות התושבים בכל נושא. על המסמ

 להימסר לגורמים באגפים הרלוונטיים בעירייה.

לקראת סוף השנה התושבים החליטו להתמקד בשלושה תחומים אותם יקדמו והתחלקו לצוותים 

לפיהם: מבני ציבור, מטרדים מבתי העסק ואזור התעשייה ותנועה וחניה. הוחלט כי העיסוק 

יתוח החיץ הירוק, נגישות פיזית ופארק מקור חיים ידחה למועד בנושאים חשובים נוספים כמו פ

 מאוחר יותר.

 

 שיתוף:

תושבי השכונה היו שותפים להקמת הפורום ולקביעת מטרותיו ויעדיו. התושבים קבעו באילו 

 נושאים הם רוצים לפעול וקובעים את המטרות והיעדים של כל תחום. 

תתפות התושבים בפגישות בעירייה. מדובר בנושא במהלך השנה עלתה סוגית השיתוף בנוגע להש

עדין כיוון שמחד המטרה היא שהתושבים ינכחו בפגישות הנוגעות לשכונה, ישמעו את הדברים 

ממקור ראשון וישמיעו את קולם. מנגד, מדובר בפגישות סגורות ויש לעשות תהליך של היכרות 
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הפורום על מנת שתהיה לגיטימציה בין גורמי העירייה לנציגות הפורום ולחזק את מנהיגות 

 להשתתפות בפגישות. 

 

 סטטוס הפרויקט:

תושבים שהגיעו לפגישה אחת או הביעו  20-פעילים קבועים ועוד כ 15-בפורום האורבני חברים כ

התעניינות בהצטרפות לפורום. הפורום נפגש אחת לחודש וחצי, לקראת סוף השנה הייתה עצירה 

 בעקבות חילוף של המתכנן האורבני.בהתקדמות התהליכים בפורום 

צוותי עבודה: מבני ציבור, מטרדים מבתי העסק ואזור התעשייה ותנועה  3-התושבים התחלקו ל

 וחניה. הצוותים קיימו פגישה ראשונה עם המתכננת האורבנית החדשה והגדירו מטרות ויעדים.

הוחלט כי אשת הקשר של הפורום מול המנהל הקהילתי היא שרה חורש ונציגי הפורום בפגישות 

 רלוונטיות בעירייה יהיו יוסי עוזיאל, הרב דוד אנסבכר או מוטי מושקט.

 

 המלצות להמשך:

חיזוק צוותי העבודה וגיוס פעילים נוספים לכל אחד מהצוותים. גזירה של תכניות פעולה 

קונקרטיות מתוך המטרות והיעדים. עם זאת, לא לשכוח את שאר התכניות והנושאים ומשימות 

העומדים על הפרק (החיץ הירוק, נגישות) ולעסוק גם בהם לאחר שהפורום יחווה הצלחות 

 בתחומים בהם בחר לפעול תחילה.

ון עבודה על חיזוק המנהיגות של הפורום והלגיטימציה של נציגי הפורום בעיני גורמי התכנ

 בעירייה. 

 

 עדי אביטל שם הסטודנטית:

 mail.huji.ac.il@adi.avital1 מייל:

 אתי ריקנטי :מדריכה

mailto:adi.avital1@mail.huji.ac.il
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 רקע:

מתושבי השכונה. לאור ריבוי  20.5%+ המהווים 60בני  437בשכונת מקור חיים חיים כיום 

קים והיעדר שירותי פנאי עבורם החלטתי ליצור קבוצת פעילים של תושבים התושבים הוותי

-ומעלה) שתפעל לקידום נושאים הרלוונטיים לאיכות חייהם. בפגישה אליה הגיעו כ 65מבוגרים (

תושבים וותיקים הועלו מספר נושאים כגון ניקיון, תחבורה ציבורית, רעש מבתי העסק  10

הוחלט להתמקד בשיפור הניקיון בשכונה בעקבות בעיות רבות  ונושאים אחרים הדורשים טיפול.

הנוגעות לניקיון במרחב הציבורי ומפריעות לאורח חייהם של כלל התושבים ובפרט התושבים 

 המבוגרים.

 

 מטרות ויעדים:

יצירת קבוצה של פעילים מבוגרים לשיפור איכות חייהם בשכונה. העצמת התושבים המבוגרים, 

ובמה לפעילות ותרומה לסביבה ולקהילה. שיפור איכות חייהם של התושבים  יצירת מפגש חברתי

 המבוגרים במקור חיים.

 

 היעדים שהציבה הקבוצה:

שיפור הניקיון של המרחב הציבורי ע"י מנקי הרחוב, הגדלת תדירות הניקיון והשטח  .1

 המוגדר.

 החלפת פחי זבל שבורים, החזרתם למקום עם מכסה סגור לאחר ריקונם. .2

 שיפור תודעת כלל התושבים לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי. .3
  

 אוכלוסיית היעד:

אוכלוסיית היעד היא התושבים המבוגרים של שכונת מקור חיים. עם זאת, כיוון שהוחלט לעסוק 

 בנושא הרלוונטי לכלל התושבים הצטרפו לקבוצה גם תושבים בגילאים שונים.

 

 פעילות בשנה האחרונה:

ת, יעדים ותכנית פעולה. נערך סיור במטרה לבחון את מצב הניקיון בשכונה. התכנית קביעת מטרו

היא לבדוק את נהלי הניקיון של אגף תברואה, לבחון האם הם מתקיימים בפועל ולפנות לעירייה 

על מנת לאכוף את הנהלים או לשנות אותם במידת הצורך. בנוסף, תיעשה פנייה לכלל התושבים 

תם על הפנייה לעירייה ולהסב את תשומת ליבם לנושא שמירת הניקיון במרחב על מנת לעדכן או

 הציבורי.

 

 שיתוף:

התושבים היו שותפים משלב איתור הצרכים והצבעה על הצורך הדורש שינוי עד לשלב קביעת 

 המטרות, היעדים ותכנית הפעולה. 
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 סטטוס הפרויקט:

שבות מבוגרות שהביעו עניין לפעול בנושא. פעילים מרכזיים אך יש עוד מספר תו 4הקבוצה מונה 

בגלל ביטול קו האוטובוס לשוק הן החליטו כי אינן יכולות לפעול בכמה תחומים והעדיפו שלא 

 להצטרף לקבוצה הפועלת בתחום הניקיון. 

הפרויקט התחיל בשלב מאוחר יחסית של השנה ולכן נמצא בתחילת דרכו. נעשה סיור ונקבעו 

 הוא ניסוח מכתב דרישות לעירייה ופנייה לתושבי השכונה.יעדים. השלב הבא 

  

 המלצות להמשך:

ניסוח מכתב דרישות לאגף תברואה בעירייה ויצירת קשר עם אחראי הרובע באגף (יאיר דוריאני, 

). ליצור קשר עם נציג השכונה בהנהלת המנהל, יצחק תורג'מן, כדי לעזור 0577769038מס' טלפון: 

 ת. הפצת פליירים לכלל התושבים המבקשים לשמור על הניקיון. בפתרון חלק מהבעיו

בעוד מספר חודשים, במידה והקבוצה תקיים פעילות סדירה, לנסות לגייס את שאר התושבות 

 המבוגרות.

לאחר השגת המטרות, לבחון האם הפעילים מעוניינים לעסוק בתחומים נוספים הקשורים לשיפור 

 ים בשכונה שכן לצורך זה היא הוקמה מלכתחילה.איכות החיים של התושבים המבוגר

 

 עדי אביטל שם הסטודנטית:

 mail.huji.ac.il@adi.avital1 מייל:

 אתי ריקנטי :מדריכה

mailto:adi.avital1@mail.huji.ac.il
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 רקע והסיבות לפרויקט: 

 התכנון רשויות בפני ולהביאם הקהילה צרכי את ולבטא לזהות ינוה האורבני הפורום תפקיד

 הקהילה. בפני העירונית והפיתוח התכנון מדיניות את להביא בזמן ובו העיר של והפיתוח

 תהליכים הבנת מתוך בעיר והפיתוח התכנון שויותלר הקהילה בין מגשר פורוםה

 איכות את לשפר שמטרתה וקהילתית חברתית רגישות ומתוך עירוניים כלל וצרכים  אורבניים

 המרחב פיתוח עירוני, ופיתוח בתכנון מתמקדת האורבני פורוםה עבודת התושבים. של החיים

 רישוי סביבה, איכות פתוחים), שטחים פיזיות, תשתיות ותחבורה, תנועה ציבור, (מבני הציבורי

 ותשתיות. תברואה העיר, פני שיפור ופיקוח,

 

 מטרות ויעדים:

 המקצועי. הצוות לאישור והעלאתן השכונה צרכי בסיס על שכונתית אב תכנית גיבוש •

 או המתוכננת העבודה להכרת בעירייה המקצועיים הגורמים עם שוטף קשר קיום •

 מוגדרים. לפרויקטים דעת חוות או מידע למתן שבאחריותו, באזור להתבצע העתידה

 שבאחריותו. התחומים בכל מידע וניתוח ריכוז איסוף, •

 .בשכונה קהילתיים צרכים ויומיפ איתור אבחון, •

 הקהילתי המינהל ויידוע בשכונה המתקיימים אורבניים תהליכים על ובקרה מעקב •

 למשמעותם. באשר הרלוונטיים העירייה ואגפי

האורבניים השונים  םבנושאי קהילתיות ארגוניות מסגרות של וליווי ריכוז הקמה, •

 עליהם אמון (צוותי פעולה הפועלים כתתי וועדות)

 הקהילתי, המינהל הנהלת בפני אחרים ממסדיים וגופים העירייה מדיניות הצגת •

 והתושבים. הפעילים

 הקהילתי המינהל ועמדת עמדותיהם וייצוג והפיתוח התכנון בהליכי התושבים שיתוף •

 התכנון. וגופי העירוניים הגורמים בפני

 השכונה. לתושבי שוטפים והסברה דיווח •
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 ותושביה. השכונה לטובת יקטיםופרו תכניות והובלת ייזום •

 אל והתייעצות תדרוך להמשך והפנייתם אורבניים בנושאים לתושבים ראשוני יעוץ •

 בעירייה. הרלוונטיים הגורמים

 

 אוכלוסיית היעד: 

 כלל תושבי שכונת בקעה

 

 

 

 פעילות בשנה האחרונה:

מפגשים פעילים (מפגש התקיים פעם בחודשיים לערך) הפתוחים לכלל  5הפורום ערך השנה 

התושבים, במהלכם הועלו נושאים כגון בעיות חניה ותחבורה בשכונה, גנים ופארקים, עדכון 

תכנית האב ודיונים בדבר מבנים לשימור הקיימים בבקעה. כמו כן נערכה וועדת היגוי בנושא 

ת העתידה להתרחש בשטחי השכונה, שיתוף תושבים בתהליך שיפוץ וריענון ההתחדשות העירוני

ותכניות פינוי  38גן משחקים ברחוב יעל, וכן כנס ראשון להנגשת מידע לתושבים בנושא תמ"א 

 ובינוי. 

 

נוסף על כך, משמש הפורום כבמה שכונתית לסוגיות אשר מציפים התושבים ואלו מטופלות בתתי 

ועל יוצא של הפורום האורבני. וועדה מרכזית שפעלה השנה הייתה פורום וועדות המוקמות כפ

תושבים מצומצם שעסק בנושא הניקיון והתברואה בשכונה. וועדה זו קיימה ארבעה מפגשים 

) ממתינה לפגישה עם נציגים מטעם העירייה בנוגע לנקודות תורפה 2014וכעת (נכון ליוני, 

 שכונתיות בנושאים אלו. 

 

 (גורמי ממסד + תושבים):שיתוף 

 קהילתי בקעה רבתי מנהל

 –עיריית ירושלים 

 רובע אורנים •

 המחלקה לעבודה קהילתית •

 אגף תכנון  •

 אגף תחבורה  •

 אגף שפ"ע •

 תכנית אב לתחבורה •

 

 הרשות לפיתוח ירושלים, מיזם "התחדשות עירונית" 

 

 תושבים פעילים בנידון
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 סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך:

הפורום האורבני של שכונת בקעה הינו פורום פעיל ודינאמי בו לוקחים חלק תושבים בעלי 

מוטיבציה ומעורבות גבוהה בנושאים אורבניים הרלוונטיים לשכונת בקעה. לקראת סיומה של 

השנה נגיעתו הייתה בעיקר בנושאי שימור ופיתוח השכונה ועל כן פחות בצרכים הנוגעים לכלל 

ההמלצות להמשך אם כן, הינן לחזור לשטח ולבדוק מה הן נקודות התורפה מהן תושבי השכונה. 

 סובלים התושבים וכיצד עלינו להיענות אליהם. 

 יש לגייס תושבים נוספים למעגל המשתתפים הקיים •

 מיפוי צרכים עדכני לקהילות השונות המתגוררות בשכונה •

כמו כן בנוגע להסדרי החנייה המשך הפעלת לחצים על העירייה בנושא הניקיון ושיפורו ו •

 המתכוננים (שהוסכמו זה מכבר על התושבים) 

 המשך המאבק אל מול גורמי העירייה העוסקים בשמירה על מבנים המיועדים לשימור  •

חפיפת המתכננת האורבנית החדשה בנוגע לפעילות שנעשתה עד כה ובניית תכנית עבודה  •

 להמשך

 

 הגר ארלוק  : יתהסטודנטשם 

 hagararluk@gmail.com מייל:

 עביר עות'מן מדריך:
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 רקע והסיבות לפרויקט: 

(חטיבת ביניים לרוב).  13-18בני נוער הנמצאים בגילאי  2000בבקעה רבתי חיים היום קרוב ל

 אחוז מתוך כלל האוכלוסייה.  6.39בני נוער, המהווים ל 595בבקעה גאולים, מתגוררים 

 

אוכלוסיית בני הנוער המתגוררת כיום בבקעה הינה מפורזת ופרטיה מנותקים האחד מרעהו. כמו 

המנהל דל ורופף והנוער מעיד כי אין הוא מציע להם פעילויות חינוכיות, תרבותיות  כן, קשרם עם

וחברתיות התואמות לצרכיו ורצונותיו. לא נמצא כיום מקום בו יכולים נערי ונערות השכונה 

להתאסף ולהכיר, מרחב ציבורי שישמש אותם בלבד ויהווה לפלטפורמה אשר תאפשר את גיבושו 

טמון בו כפלח משמעותי ואיכותי באוכלוסייה לו צרכים ייחודים ורצונות ומיצוי הפוטנציאל ה

 של המועדון כמקום מרכזי בתחום הנוער.   וספציפיים. מטרה עיקרית נוספת היא הוויית

 

 מטרות ויעדים:

המועדון יהווה מקום מרכזי בתחום הנוער. לשם כך יש להקים מסגרת לנוער בבקעה לה אין 

לתנועות הנוער ולקבוצות השונות (מד"צים, בית יוצרים). זו תוכל להוות  הגדרה ברורה כשם שיש

כמרכז להתכנסותם מבלי הצורך להשתייך לקבוצה מסוימת וכל המשתמע מכך. המועדון יהיה 

פתוח לכל בני הנוער של שכונת בקעה רבתי (אין הוא יוגבל לנוער גאולים בלבד) והוא יפעל 

 והלת ע"י האגף לקידום נוער בירושלים. בשטחה של החווה החקלאית אשר מנ

 

 מטרות:

 הקמת מועדון נוער בשכונת בקעה •

 אישית וקהילתית במקביל -העצמת בני הנוער בבקעה   •
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 הגברת תחושת השייכות של הנוער לקהילה •

 הרחבת הרשת הארגונית והחברתית התומכת באוכלוסיית הנוער בשכונה •
 

 יעדים:

 ועדון הנוער. בני נוער למ 200חשיפתם של לפחות  •

ימי שני ורביעי בין  –הפעלתו של המקום בשגרה , פעמיים בשבוע באופן קבוע  •

 19:00-21:00השעות 

 –קיום אינטגרציה בין קבוצות הנוער השונות הפועלות זה מכבר בשכונה  •

 מד"צים, מחויבות אישית וכו'. כדאי להביא אותם לערוך את מפגשיהם במועדון 

 3בנייתה של תכנית חינוכית מסודרת למועדון שתכלול פעילות חינוכית אחת ל •

 שבועות 

 יצירתם של אירועי שיא במועדון אחת לחודש •

 קיומו של אירוע התנדבותי שנתי בקהילה, שיתוכנן וינוהל ע"י הנערים והנערות. •

ינהיגו בני נוער אשר  7-10הקמתו של צוות מוביל מועדון (על הצוות לכלול בין  •

 ויובילו את המקום והפעילות בו ויניעו אותו קדימה על פי ראות)

 בתוך המועדון –בנייתה של גלריה מתחלפת  •

עם בני הנוער וכמו כן איתר  מקצועי-יצירת קשר אישי ומקצועי ע"י הצוות הפרה •

 מקרים חריגים (אותם יש להפנות לצוות המקצועי)  
 

 אוכלוסיית היעד: 

 ער בבקעה כלל אוכלוסיית הנו

 

 פעילות בשנה האחרונה:

 . 19:00-21:00ראשית כל, מועדון הנוער פעל באופן רציף בימי שני ורביעי בין השעות 

באמצעותו ניתן לערוך צפייה בתכנים  -הוא מכיל טניס שולחן, הוקי קרח, פלייסטיישן ומקרן 

ר בו צבענו, ניקינו שונים לקהל רחב. בתחילת השנה התקיים יום שיפוץ בשיתוף עם בני הנוע

וסידרנו את המועדון יחד. כמו כן התקיים אירוע חשיפה (טרם השיפוץ) בו הוקרן סרט ואליו 

 בני נוער מהשכונה.  40הגיעו כ

שכלל את הופעתם של בני נוער  –במהלך השנה קיימנו מספר אירועים שונים; ערב יום האהבה 

אירוע שבנינו בשיתוף עם  –ום העצמאות אשר ניגנו ושרו ולאחריה מסיבת ריקודים, חגיגת י

אשר כללה מעגל מתופפים, מדורה  –נערים ונערות פעילים שעזרו הן בתכנון והן בהוצאתו לפועל 

ומסיבת ריקודים עם תקליטן ובנוסף התקיים אירוע שיא לכיתות ז בלבד (מתוך ההנחה כי הם 

שכבת בסיס וברצוננו לגייסם למועדון כעת על מנת שיגיעו אליו גם כשכבה בוגרת יותר, בהמשך) 

 רח וצילום בליווי תחפושות.   אשר כלל פעילויות שונות כגון הכנת גרפיטי על בד, טורניר הוקי ק
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בני נוער בו מועלים תיעודי הפעילויות,  500כמו כן, למועדון דף פייסבוק פעיל המונה כיום מעל 

 עדכונים והזמנות לאירועים השונים. 

 

 שיתוף (גורמי ממסד + תושבים):

 מינהל קהילתי בקעה רבתי •

 מתנ"ס בית לזרוס (הפועל תחת עמותת שנטל קראי) •

 ידום נוער בעיריית ירושליםהאגף לק •

 אחראים לפעילותה השוטפת של החווה החקלאית  –תומר + מאור  •

 קומונת שנת שירות מגרעין תנועת תרבות -ש"ש   •

תנועת תרבות מורכבת מגרעיני אומנויות הרואים עצמם כאחראים לעיצוב עתידה  •

בקהילות שונות החברתי והתרבותי של החברה הישראלית, דרך פעולה בשדה החינוכי 

בארץ. תנועה זו חרטה על דגלה את השכנת התרבות וקהילות ויצירת השינוי החברתי 

 באמצעות תחומי האומנות השונים ושילובם בקהילה

צוות של חיילים המשתייכים לגרעין השומר הצעיר ופועלים בשכונה  –חיילי פרק משימה  •

 במסגרת פרק זמן המשימה 

ם נוער בקעה: פורום תנועות נוער, מד"צים, קבוצות פרויקטים נוספים הפועלים ע •

 מחויבות אישית, סיירת הורים 

 תיכון עירוני בית חינוך , התיכון המסורתי ירושלים •
 

 בני נוער פעילים. 

 

 סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך:

המועדון עבר תהפוכות רבות מבחינת הצוות אשר ניהל אותו ותחלופת האנשים אשר להם נגיעה 

בדבר. עובדה זאת, כמו גם הבעייתיות הכרוכה בגיוסה של שכבת מתבגרים לפרויקטים חברתיים 

(והנתון הקיים כי בבתי ספר שונים פועל מועדון בצמוד למבנה על כן הנערים פוקדים אותו לאחר 

ם ואין צורך במעבר מיוחד לאזור אחר), הובילו לתהליך איטי וממושך וניתן לומר כי רק הלימודי

לקראת סופה של השנה התגבש אופי המקום והחל לעמוד על רגליו. האירועים השונים היו מהנים 

ועוררו את סקרנותם של בני הנוער לגבי המקום ופעילותו וכעת ניתן לומר כי התשתיות הונחו 

חזק. השלב הבא הוא לקדמו בכל האמצעים העומדים לרשותנו ולפעול למען  ולמקום בסיס

 מימוש הפוטנציאל הרב הטמון בו.   

 

יש להמשיך למתג ולפרסם את קיומו של מועדון נוער בשכונת בקעה (מכונה כיום  •

 "החווה") 

יש לגייס בני נוער שיגיעו הן לאירועי השיא אך בייחוד לפעילות השבועית השוטפת של  •

 המועדון
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 יש לבנות תכנית הדרכה מסודרת אשר תפרט את תכני הפעילות שיעוברו במועדון בשגרה  •

למועדון נכתבה תכנית עבודה זה מכבר, כעת יש לבנות לו"ז מפורט (אשר יותאם ללו"ז  •

 פעילויות הכללי של תחום הנוער במינהל) בהתאם ליעדים שנקבעו

ר ותפקידו יהיה להנהיג את המועדון; כנוער בנייתו של צוות מוביל אשר יורכב מבני נוע •

 מתוך השכונה למען נוער השכונה.

 

 הגר ארלוק  : יתהסטודנטשם 

 hagararluk@gmail.com מייל:

  עביר עות'מן מדריך: 
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  רקע:

הפרויקט הינו יוזמה משותפת לשלושה מינהלים קהילתיים (בקעה רבתי, גוננים וגינות העיר) 

העוסק בפארק המסילה, משאב מדהים המחבר בין השכונות, במטרה לצקת לתוכו תוכן קהילתי, 

'. הפרויקט כולל ליווי של קבוצות עבודה של תושבים המקדמים חברתי, תרבותי, חינוכי וכו

יוזמות שונות וריכוז כלל העשייה סביב פארק המסילה על מנת לתחזק את שיתוף הפעולה בין 

 ובין התושבים בשכונות השונות. המנהלים

 מטרות ויעדים: 

מטרת הפרויקט היא חיזוק תחושת הקהילתיות באמצעות מימוש הפוטנציאל של פארק  -

המסילה. זאת על ידי יציקת תוכן לפארק והוצאה לפועל של פעילויות שונות שהן פרי 

 ידיהם של תושבי השכונות. 

יעדי הפרויקט מתחלקים בהתאם לקבוצות עבודה שונות המורכבות מתושבים מכלל השכונות 

מת קבוצת תושבים "נאמני פארק המסילה" שיהיו אחראים על דיווח מפגעים והעלאת ובהם: הק

הקמת במות להופעות  –צרכים ודרישות כלפי העירייה; הוצאה לפועל של אירועי תרבות בפארק 

מרחב חברתי אטרקטיבי בצידו הדרומי של  –חיות של אמנים צעירים; יצירת רציף חברתי 

גם בחלק זה של המסילה, בסמיכות לשכונות פת, קטמונים ובית  הפארק אשר יצור מוקד משיכה

צפאפא; יצירת מערך הדרכה לקבוצות, ליחידים ולבני/בנות נוער בשתי שפות לאורך הפארק; 

יצירת מסלול הליכה עם אריחי סיפורים לאורך הפארק, בשיתוף עם קבוצת אקטיביזם מבצלאל 

 ועוד.

 מטרות נוספות הן: 
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 מספר מינהלים קהילתיים כבסיס לעבודה משותפת גם בהמשך. שיתוף פעולה בין  -

 שיתוף פעולה עם תושבי שכונת בית צפאפא. -

-  

  אוכלוסיית יעד:

אוכלוסיית היעד המרכזית הינה תושבי השכונות שנמצאות על פארק המסילה (תושבי גוננים, 

ירושלים, נציגי בקעה, המושבה הגרמנית, מקור חיים, בית צפאפא ועוד). עם זאת, כל תושבי 

עירייה, עמותות וארגונים שונים מהווים אף הם אוכלוסיית יעד שכן הפוטנציאל של הפארק הוא 

 אינסופי.

 פעילות בשנה האחרונה:

במהלך השנה התקיים כנס תושבים רחב שנשא את הכותרת "פארק המסילה שלי". בכנס  

ת אשר הגיעו משום שפארק תושבים, נציגי עירייה, ארגונים ועמותו 80-השתתפו למעלה מ

 המסילה קרוב לליבם, מעניין אותם, והם רוצים לפתח אותו. 

הכנס התקיים בשיטת מרחב פתוח, כלומר, סדר היום נקבע על ידי המשתתפים עצמם בהתאם 

יוזמות של תושבים שהפכו  10ללהט אישי והרצון לקחת אחריות של כל אחד ואחת. בכנס נולדו 

קיום הולכי -דו; אריחי סיפורים בפארק; נאמני פארק המסילהנות והן: קבוצות עבודה שו 10-ל

; מוסיקה חיה בפארק; הרציף החברתי; בר קואופרטיבי-בית קפה; רגל ורוכבי אופניים בפארק

צמחיית מאכל לאורך ; פעילויות בתי ספר לאורך המסילה; יחסי ערבים ויהודים בפארק המסילה

 .להתהלוכת פורים בפארק המסי; הפארק

קבוצות העבודה השונות פועלות באופן עצמאי ומקבלות ליווי וסיוע מחברי/ות הצוות המקצועי. 

הקבוצה שנמצאת בליווי צמוד של הסטודנט/ית היא קבוצת נאמני פארק המסילה עליה אפרט 

 בהמשך.

כחודשיים וחצי לאחר כנס התושבים, התקיים כנס נוסף שמטרתו הייתה עדכון בדבר התקדמותן 

היוזמות השונות, ניסיון ליצור שיתופי פעולה נוספים, הצעה של רעיונות חדשים וחשיבה  של

משתתפים ונולדה בו יוזמה נוספת: יצירת סיור תיירותי  18משותפת על התקדמות. בכנס זה נכחו 

 באורך של כשעה בשתי שפות לאורך פארק המסילה.

ה זו נולדה לפני כשנתיים אך מפאת : קבוצפעילות ממוקדת של קבוצת "נאמני פארק המסילה"

קשיים שונים לא הצליחה לפעול יחדיו ולקדם עשייה. לאחר שהרעיון עלה בשנית במסגרת כנס 

"פארק המסילה שלי", החלה להתגבש מחדש קבוצת תושבים שהנושא קרוב לליבה, בהובלה של 

 חבר הנהלה משכונת בקעה.

יחדיו את המטרות והיעדים שלה, ולחדד את הקבוצה נפגשה בשנית לאחר הכנס על מנת לקבוע 

 הסיבה לקיומה. נאמני הפארק החליטו כי יש להם שתי מטרות עיקריות:
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להוות גוף מתווך בין התושבים לעירייה ברמת הניהול השותף של הפארק בחיי היום יום  .1

 (דיווח על מפגעים, לכלוך, צואת כלבים ועוד). 

ציבוריים, הוספה של פחים, הקמת לוח מודעות איתור והעלאת צרכים (צורך בשירותים  .2

 ועוד).
 שיתוף: 

העובדים הקהילתיים של בקעה רבתי, גוננים וגינות העיר, ורכזת טבע עירוני והגנת אילנות בגינות 

העיר מהווים את הצוות המקצועי בפרויקט. נציג/ת המינהל בצוות המקצועי אמון/ה על שיווק 

 וקידום היוזמות השונות בהתאם לחלוקה בין המינהלים. הפעילות לתושביו, פרסום, עדכון

קהילת "כל הנשמה" סיפקה במהלך השנה מקום מפגש נייטרלי עבור כנסים שיועדו לכלל תושבי 

, על פארק המסילה, והיא מהווה נקודת 1השכונות. קהילת "כל הנשמה" נמצאת ברחוב אשר 

 120לם שפיצר, היכול להכיל עד מפגש נוחה עבור הקהילות השונות. הכנסים נערכו באו

 משתתפים.

"המרכז הבינתרבותי" היה חלק בלתי נפרד מהתהליך. מנכ"ל המרכז הבינתרבותי הנחה את כנס 

"פארק המסילה שלי" ואת כנס ההמשך, ונמצא בקשר ישיר עם הצוות המקצועי על מנת לקבל 

 עדכונים.

, מירב חיימוביץ', אשר מעוניינת לקדם קיים שיתוף פעולה פורה עם מנהלת רובע אורנים בעירייה

 את העשייה בפארק ומוכנה לתרום זמן ומשאבים להצלחת הפרויקט.

 בנוסף, קיים שיתוף פעולה צמוד עם חברי הנהלה ויו"רים של המינהלים השונים.

 סטטוס פרויקט והמלצות להמשך:

רעיונות נוספים הפרויקט נמצא בראשית דרכו. קבוצות העבודה מתחילות להתגבש, נולדים  

ואפשרויות לשיתופי פעולה, אך בשלב זה, מרבית הקבוצות זקוקות לליווי ולסיוע בקביעת 

מפגשים, קביעת מטרות ויעדים, חשיבה על דרכי פעולה, קישור לנציגים רלוונטיים 

 בעירייה/במינהלים וכולי. 

בקבוצת תושבים  מדובר –ליווי של קבוצת נאמני פארק המסילה הינה חוויה מרתקת ומחזקת 

ולקביעת  להנחיהובחבר הנהלה, עם להט אמיתי לעשייה ולקידום של היוזמה. הקבוצה זקוקה 

 כנית עבודה ממוקדת לצורך התקדמות.ים ולכן אני ממליצה בחום להכין תיעדים ממוקד

הקהילתיים הינו עניין מהותי בכל הנוגע לפארק המסילה. מדובר  המנהליםריכוז הקשר בין 

 הקהילתייםולכן מומלץ מאוד לעבוד יחדיו. העובדים  מנהליםבמשאב חוצה שכונות וחוצה 

עמוסים למדי ולכן מומלץ לקבוע פגישות משותפות אחת לתקופה ולפרסם את התאריך זמן מה 

ק המסילה הוא בסיס לשיתופי פעולה נוספים בין מראש. כדאי לזכור כי שיתוף הפעולה סביב פאר

 הקהילתיים בהמשך. המנהלים
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 ניתן לפנות אלי באמצעות המייל בכל נושא הקשור לפארק המסילה, לקבלת סיכומי פגישות, ועוד.

 דינה צ'אק סטודנטית:שם ה

  dina.chakk@gmail.com: מייל

 ברזילי-נעמה אפק מדריכה:
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  רקע והסיבות לפרויקט:

בהערכת מצב שנערכה במנהל הקהילתי אותר צורך ביצירת קשר עם אוכלוסיית המשפחות 

הצעירות. נמצא שהמשפחות הצעירות בשכונה פחות מעורבות בנעשה במנהל, ואין חברי הנהלה 

שמעסיקות את המשפחות הצעירות המהווים חלק מאוכלוסייה זו. דבר זה גרם לכך שסוגיות 

ורלוונטיות אליהן, נותרו ללא מענה. הרעיון של הקמת פורום משפחות צעירות נועד לתת 

למשפחות הצעירות במה להעלות את הסוגיות שמעניינות אותם, לדבר עם משפחות צעירות 

כלל המשפחות נוספות, לגבש מטרות ותכניות פעולה ולפעול לשם קידום ענייניהן. הפורום מיועד ל

רבתי, ללא קשר להשתייכות קהילתית זו או אחרת של המשפחות -הצעירות משכונות בקעה

 הצעירות.

 מטרות ויעדים: 

מטרת הפרויקט: ליצור קבוצה מגובשת של משפחות צעירות מעורבות, הפועלות לשם קידום 

 . האינטרסים יוזמות השונות שעולות בפורום, סביב עולמן של המשפחות הצעירות

 יעדי הפרויקט:

 הקמה וגיבוש של קבוצת פעילים. .1

העלאת סוגיות שונות הרלוונטיות למשפחות הצעירות בתחומים שונים והתמקדות  .2

) 2) קידום שבתות קהילתיות המותאמות למשפחות צעירות עם ילדים 1במספר סוגיות: 

סביב גינות ) עבודה 3קידום נושא החינוך ויצירת מענים לחוסר הקיים במוסדות חינוך 

 ציבוריות והתאמתן לצרכיהן של המשפחות הצעירות.

 יצירת תכנית פעולה לקידום הסוגיות השונות שנבחרו. .3

 ביצוע תכנית הפעולה. .4
רבתי (הוחלט לא להגדיר מהי "משפחה -אוכלוסיית היעד: משפחות צעירות בכלל שכונות בקעה

 צעירה" על מנת לא לסנן תושבים רלוונטיים).

 האחרונה: פעילות בשנה

 מפגש של פורום המשפחות הצעירות ובחירת הסוגיות הנ"ל לסוגיות בהן יתעסק הפורום. .1

יצירת קשרים עם גורמים, כגון: רכזת החינוך, רכזת הגיל הרך, מנכ"לית התנועה  .2

 הירושלמית לשם יצירת שיתופי פעולה ולמידה מניסיונם.

לשם קידום התאמת הגינה  השתתפות בדיונים קהילתיים סביב שיפוץ גינה ציבורית .3

 לצרכי המשפחות הצעירות.
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כור היתוך או רב  -הפקת שבת תרבות קהילתית בארנונה בנושא "תרבות מזרח/מערב .4

תרבותיות" הכוללת פאנל של מרצים תושבי השכונה ופעילות המותאמת לילדים. השבת 

 הופקה בשיתוף עם רכזת התרבות של המנהל הקהילתי ותושבים רבים.

 

 גורמי ממסד ותושבים:שיתוף 

הפורום מבוסס על השתתפותם של תושבים מאוכלוסיית המשפחות הצעירות ונועד  .1

 לקדם את ענייניהן. הפורום לא יכול להתקיים ללא שותפות מלאה של תושבים.

מטרת הפורום להוביל למעורבות של משפחות צעירות בנעשה בשכונות ובמנהל הקהילתי,  .2

 ום.ומסר זה הוא הבסיס של הפור

הפורום עובד בשיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים כגון: רכזת הגיל הרך, רכזת החינוך,  .3

 רכזת התרבות, עובד קהילתי, מתכנן אורבני ועוד.

 

 סטטוס הפרויקט והצעות להמשך:

 הפורום יציב אך יש להגדיל את מעגל הפעילים בו ולגייס פעילים נוספים.  .1

התחום המרכזי בו התחילה הפעילות הוא קידום של פעילויות למשפחות צעירות בשבת.  .2

יש לתחזק תחום זה ולהרחיבו לפעילות קבועה אחת לתק' זמן (פעם בחודש בערך). יש 

לנסות להפוך את הפעילויות בשבת לכאלו המתוכננות ומבוצעות על ידי התושבים ללא 

 תלות במנהל הקהילתי.

) קידום 1עילות הפורום לתחומים נוספים שעלו מהתושבים בפורום: יש להרחיב את פ .3

) הרחבת הפעילות סביב גינות 2תחום החינוך ומציאת פתרונות לחסר בגני ילדים 

 ציבוריות לגינות נוספות הנמצאות בתהליכי פיתוח.
  

 : לאון זביןשם הסטודנט

 n@gmail.comleon.zavi מייל: 

 אתי ריקנטי המדריכה:

 זהר אלטמןשם הסטודנטית: 

 gmail.comZohar.altman182@  מייל:

 אורית יולזרי המדריכה:

 

 

mailto:leon.zavin@gmail.com
mailto:Zohar.altman182@gmail.com
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  רקע והסיבות לפרויקט:

מהאוכלוסייה. למרות  20% -אזרחים וותיקים, המהווים כ 5000-רבתי חיים כ-בשכונת בקעה

מספרם הגבוה, לפלח אוכלוסייה זה חסר ייצוג במנהל הקהילתי וכיום אין במנהל דמות מקצועית 

 שמטרתה לתת מענה לצרכי האוכלוסייה.

זאת, המרחב השכונתי משופע בקהילות, ארגונים, שירותים ומתנדבים אשר שואפים ליצור  עם

 חיבורים בין אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לכלל הקהילה.

אזרחים וותיקים בכלל ואזרחים וותיקים בודדים בפרט, לעיתים קרובות אינם מודעים 

ונתי, אשר בהם הם יכולים להיעזר. לפעילויות השונות ולשירותים השונים הקיימים במרחב השכ

אנו מצאנו שקיים קושי בהעברת מידע אודות אותם השירותים לאזרחים הוותיקים וכך נמנעת 

 מהם השתתפות באותם השירותים.

 מטרות ויעדים:

מטרת הפרויקט היא הקמה של 'מערך קהילתי לאזרחים וותיקים', אשר ירכז מידע אודות  

יים הקיימים במרחב השכונתי ויוכל לבצע "חיבורים" בין השירותים החברתיים והקהילת

הצרכים השונים שעולים מהשטח לבין השירותים. הפעילים יפעילו מרכז מידע אשר ירכז את 

הצרכים שעולים מן השטח ואת המענים הקיימים, ייזום שיחות אל אזרחים וותיקים ויקבל 

 שיחות מהם ויעביר מידע בדרכים מגוונות. 

ערך יפעיל רשת של מתנדבים שיסייעו לאזרחים וותיקים במגוון תחומים: חברה, בנוסף, המ

 תיקונים בבית, הסעות, אירוח בשבתות ועוד.

המערך יפעל למיפוי כלל הארגונים השונים המתעסקים ברחבי השכונות עם אוכלוסיית  .1

זו האזרחים הוותיקים, על פי חלוקה לקטגוריות של שירותים המוצעים לאוכלוסיה 

 (חברתי/ פיזי/ תרבותי/ צרכני/ ועוד).

המערך יפעל לשם השגת אמצעי התקשרות של כלל האזרחים הוותיקים בשכונות, על  . 2

 מנת ליצור מאגר מידע נגיש לשם ביצוע שיחות יזומות ומעקב, בשגרה ובעת חירום.

המערך יפעל לגיוס מתנדבים מהקהילה שיתנו מענה לצרכים העולים מהשטח:  . 3

טודנטים ותושבים שיעשו ביקורים קבועים, תושבים שיוכלו לסייע בהסעה של אזרחים ס

וותיקים, תושבים שיהיו מוכנים לארח אזרחים וותיקים או "לאמץ" אותם, תושבים 

 שיהוו "אוזן קשבת" לאזרחים וותיקים ועוד.

ים המערך יפעל לחיזוק שיתופי פעולה בין הארגונים השונים שעובדים עם האזרח .4

הוותיקים, בשותפות עם לשכת הרווחה והמנהל הקהילתי, לשם חשיבה משותפת 

 והתווית דרך מיטבית למתן מענים לאוכלוסייה.
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המערך יפעל על מנת להעלות לסדר היום במנהל הקהילתי את סוגיית האזרחים  .5

הוותיקים, שילוב נציגים בוועדות השונות הקיימות בשכונה, גיוס משאבים לקידום 

 ילות לאזרחים הוותיקים ועוד.פע

  אוכלוסיית היעד:

 רבתי, עם דגש על אזרחים וותיקים בודדים.-+) בשכונת בקעה65כלל האזרחים הוותיקים (

 פעילות בשנה האחרונה:

ערב פתוח לתושבים על סוגיית האזרחים הוותיקים, ממנו עלה הצורך בהנגשת  .1

 האזרחים הוותיקים.השירותים והארגונים הקיימים בשטח אל אוכלוסיית 

יצירת שותפות עם לשכת הרווחה סביב פיילוט הקיים שם, וכתיבת תכנית עבודה לקידום  .2

 הפרויקט.

גיוס פעילים לקידום הפרויקט, וליווי הקבוצה בתחומי עשייה שונים: עבודה על יצירת  .3

יצירת שותפויות עם  ;מאגר פרטי האזרחים הוותיקים ואיסוף אמצעי התקשרות

 שירותים וקהילות במטרה ליצור סביבה קהילתית תומכת לאזרחים הוותיקים.ארגונים, 

קידום הנחת התשתיות הפיזיות במנהל הקהילתי להפעלת המערך הקהילתי לאזרחים  .4

 הוותיקים.

 השתתפות ב"שולחן עגול" של שירותים וארגונים לאזרחים הוותיקים בלשכת הרווחה. .5

הרווחה והקמת דוכן לגיוס פעילים נוספים, השתתפות בכנס לאזרחים וותיקים של לשכת  .6

 הגדלת מאגר האזרחים הוותיקים וחשיפת הפרויקט.

ערב חשיפת הפרויקט לארגונים, שירותים וקהילות במטרה ליצור שיתופי פעולה ולפעול  .7

לאיגום משאבים. מטרה נוספת היא יצירת דף אינטרנט המשותף לכלל הארגונים בו ניתן 

רועים והפעילויות המותאמים לאזרחים וותיקים המתקיימים יהיה להציג את כלל האי

 במרחב השכונתי.

כתיבת מסמך המשותפת לכלל הסטודנטים המלווים את אוכלוסיית האזרחים  .8

הוותיקים, לקידום מינוי רכזת קשישים במנהל הקהילתי, שתפעל לקידום האינטרסים 

 של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

 ט כפרויקט ממשיך המתוחזק אף בקיץ.פעילות לשם הכרה בפרויק .9

 

  שיתוף:

הפרויקט התהווה לאור הקשר ההדוק והמתמשך שיצרנו עם רכזת הקשישים בלשכת 

הרווחה. שיתוף פעולה זה הוא הבסיס לקידום הפרויקט מעצם היות לשכת הרווחה הגוף 

הגוף האמון על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, תוך הבנה כי המנהל הקהילתי הוא בעל 

 המקצועי האמון על הקשרים הקהילתיים.
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בנוסף, ישנם ארגונים נוספים כגון מוזאיקה ובית הופמן אשר נוצר עמם קשר ראשוני וישנה 

 הסכמה עקרונית לסיוע והכוונה בתחום הכשרת הפעילים והמתנדבים.

הפרויקט מקודם כיום על ידי קבוצת פעילים שהם אזרחים וותיקים בעצמם, אשר פועלים 

בערוצים שונים על פי יעדי הפרויקט. אנו בשאיפה להגדיל את קבוצת הפעילים גם 

לאוכלוסיות צעירות יותר. כמו כן, הפרויקט, מעצם היותו "מערך קהילתי", מבוסס על "הון 

קהילתי" מקומי ושואף להגדלת מעגלי המעורבות והשותפות של התושבים למען אוכלוסיית 

 האזרחים הוותיקים.

 

 פרויקט והמלצות להמשך: סטטוס ה

 סטטוס הפרויקט:

 עד כה עבדנו על הכשרת הקרקע לפרויקט במספר ערוצים:  

בהגברת המודעות כלפי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים והבנת  -מול המנהל הקהילתי

חשיבותו של הפרויקט כמענה לצרכים העולים מן השטח שעד כה נותרו חסרי מענה, בפעולה 

קשישים, בפעולה למען הנחת תשתית פיזית ותודעתית במנהל הקהילתי  לקידום מינוי רכזת

 לתמיכה בפרויקט.

יצירת שיתופי הפעולה ויצירת חשיבה קהילתית והוליסטית על  -מול לשכת הרווחה

 אוכלוסייה זו.

גיוס ראשוני של קבוצת פעילים המבוססת כיום על אזרחים וותיקים, עם  -גיוס פעילים

 ה ולהרחבתה אף לאוכלוסיות נוספות, צעירות יותר.שאיפה להגדלת הקבוצ

הפעילים החלו לעבוד על איסוף אמצעי התקשרות של אזרחים וותיקים  -הקמת מאגר מידע

 והזנתם למאגר ממוחשב. 

גובשה תכנית פעולה המאפשרת אפשרות להזנת הפעילויות השונות  -יצירת קשר עם ארגונים

במאגר פעילויות אינטרנטי אחד. כמו כן, נוצר קשר על ידי הארגונים והשירותים השונים 

 ארגונים לשם חשיבה על שיתופי פעולה אפשריים. 100ראשוני עם מעל 

 

 המלצות להמשך:

 תחזוק קבוצת הפעילים, הגדלתה והרחבתה לאוכלוסיות נוספות. .1

 המשך עבודה על מאגר פרטי ההתקשרות עם כלל האזרחים הוותיקים תושבי השכונות. .2

יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים, שירותים וקהילות וחיזוקם, לשם יצירת חשיבה המשך  .3

 משותפת והסתכלות הוליסטית על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

 חיזוק והעמקת השותפות שבין לשכת הרווחה למנהל הקהילתי. .4

הכשרת קבוצת פעילים/ מתנדבים להפעלת המערך, הכוללת: הקניית מיומנויות, כלים,  .5

רכי תקשורת עם אזרחים וותיקים לשם התמקצעות והתמודדות עם שיחות יזומות ד

התמצאות בתוכנה ממוחשבת המרכזת את כלל המידע  ;וקבלת שיחות מאזרחים וותיקים

הכרת השכונות, הארגונים  ;בדבר השירותים והפעילויות המוצעים לאזרחים הוותיקים

 האזרחים הוותיקים ומאפייניה.הכרות עם אוכלוסיית  ;והשירותים ברמה מעמיקה
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 מולוגטה מהרי שם הסטודנט:

  mahri.mulu@gmail.com מייל:

 שרונו לפין מדריכה:

 זהר אלטמן שם הסטודנטית:

 Zohar.altman182@gmail.com מייל:

 אורית יולזרי מדריכה: 
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 רקע להקמת הפרויקט:

הפרויקט להתמודדות קהילתית עם מצבי משבר נולד מתוך הצורך החוזר ועולה של תושבים 

 מזו הקיימת בעת מצבי משבר בקהילה.בשכונה לדרך התמודדות שונה 

 2013בשכונות בקעה רבתי התרחשו מספר אירועי משבר בשלושת החודשים האחרונים של שנת 

. דוגמאות מתוכם הם: ֵאם שרצחה את שני ילדיה, תאונת 'פגע וברח' בצעירה, 2014ובמהלך שנת 

, משבר זיהום המים 2014תאונה בה נהרג פעוט בן שנתיים מפגיעת מכונית, סופת השלג בינואר 

 , מצבי נזקקות ועוני.2014במאי 

שאלות רבות בנושא ההתמודדות עם אירועים אלו עולות ומתוכן, כיצד מתמודדים התושבים 

המושפעים באופן ישיר ועקיף עם אירועים אלה, כיצד משפיעים האירועים על הקהילה והתנהלותה 

ע ומניעה טרם התרחשותו. על כן, בעקבות המצב וכיצד יש להיערך להתמודדות נכונה לאחר האירו

הקיים כיום בשכונת בקעה והצורך בחיבור בין המרחב הפרטי לקהילתי, דרוש תהליך משולב של 

העמקת הקהילתיות בכל קהילה לצד רישות הקהילות ויצירת קשר ביניהן ובין השירותים 

 ים והבלבול בעת המשבר.הציבוריים על מנת ליצור שיתופי פעולה ולהפחית את חוסר האונ

 

 מטרות:

המטרות המרכזיות של תכנית התערבות זו הינן פיתוח חוסן קהילתי להתמודדות עם מצבי 

משבר, כלומר היכולת של הקהילה לספוג הפרעות כתוצאה ממשברים ולהתארגן מחדש כדי 

חות. לשמר את התשתיות החברתיות שלה. חוסן קהילתי אינו רק שימור וחידוש אלא גם התפת

לעיתים מדובר בשינויים קלים ולעיתים המערכת צריכה לעבור טרנספורמציה משמעותית. מטרה 

נוספת היא רישות בין הקהילות והארגונים בשכונה, קרי יצירת קשרים משמעותיים בעת השגרה 

בין הקהילות בשכונת בקעה לארגונים הקיימים (המינהל הקהילתי, בתי אבות, הוסטלים, בתי 

') על מנת להיטיב את שיתופי הפעולה בעת המשבר. מטרה שלישית היא העצמת תושבי עסק וכו

השכונה והגדלת יכולותיהם להתמודד עם מצבי משבר. מטרה זו הינה חשובה ומשמעותית שכן 

מערך ההתמודדות יכול להביא לקשרים רבים בעת השגרה שיכולים להעצים את התושבים, 

 ם ועל גורל קהילתם וחבריהם בעת משבר. לאפשר להם לקחת אחריות על גורל

 

 :אוכלוסיית היעד

 ראשי קהילות, נציגי קהילות, תושבים פעילים, אנשי מקצוע. -אוכלוסייה ישירה

 כלל תושבי בקעה. -אוכלוסייה עקיפה

 

 פעילות בשנה האחרונה
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במהלך שנה זו הונחו אבני היסוד הנדרשים לשם הקמת המערך. הצורך שעלה מפיהם של 

התושבים קיבל התייחסות ועלה לסדר היום בפעילות המינהל הקהילתי; נערכה ועדת היגוי של 

קהילות הוחלט  10תושבים ואנשי מקצוע; נערכו פגישות עם נציגי קהילות בשכונת בקעה; מתוך 

הקהילות הכריעו כי הפרויקט יחל  3קהילות; נציגי  3על הפרויקט בקרב כי בשלב הראשון יופ

בשלב ראשון מהקמת מערכי מתנדבים בתוך כל קהילה הפועלים למען הקהילה עצמה וכן למען 

 עזרה והעלאת מודעות בקרב תושבים נוספים בשכונה.   

ערך להתמודדות לאור פעילות הפרויקט, ניתן לראות כי ישנו צורך ממשי ומהותי להקמת מ

קהילתית עם מצבי משבר. עם זאת נדרשת עבודה רבה בהמשך ביסוס הקשרים והנחת יסודות על 

מנת לקיים פרויקט זה שכן הוא דורש את מעורבותם ההכרחית של התושבים למען עצמם ולמען 

שכניהם וחברי קהילתם. כלומר, בפרויקט זה יש הכרח לשיתוף התושבים, פעולה משותפת של 

 בת תכניות העבודה, החלטה על אופני הפעולה והוצאתם לפועל. כתי

 

 שותפים:

 מינהל קהילתי בקעה רבתי

 המניין השוויוני -קהילת "הקהל"

 קהילת "כל הנשמה"

 קהילת "ציון"

 תלפיות-לשכת רווחה בקעה

 תושבי שכונת בקעה

 מערך החירום במינהל הקהילתי

 המלצות להמשך:

 הקהילות ויצירת יחסי אמון להמשך פעילות הפרויקט. יצירת קשר עם הפעילים בשלושת •

 קידום פעילותם של הקהילות לביסוס מערכי ההתמודדות הקהילתית בתוך הקהילות. •

 קידום פעילותם של מערכי המתנדבים עם תושבים שאינם חברים בקהילות. •

קידום המשך העשייה ואופני הפעולה המתאימים לקיומו של הפרויקט במצבו כיום וכן  •

 לפיתוחו והרחבתו לקהילות נוספות ולאחריות נרחבת יותר על כלל השכונה.

 הערכת הפרויקט לאורך התהליך כולו ובמיוחד במידה ונדרשת הפעלתו. •

 בניית הכשרה למתנדבים בנושא רכישת כלים ומיומנויות להתמודדות במצבי משבר.     •

 טל דמארי שם הסטודנטית: 

 taldamari@gmail.com מייל:

 עביר עותמאןמדריך: 
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 נדב בן ששוןשם הסטודנט: 

   nadavbensa@walla.com מייל:

 ישראל אמיר  מדריך:
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  רקע והסיבות לפרויקט:

הפרויקט הינו הקמת ועדת תחבורה בין שכונתית פורמאלית שתהווה מסגרת מוסדרת לתרומת 

התושבים בנושאי תחבורה, ושתתמודד באופן אפקטיבי ומקצועי עם האתגרים והלחצים מטעם 

התושבים והרשויות כאחד. הוועדה תחזק את נושא התחבורה בצורה ממוקדת מול התושבים של 

ות עבודה בין שכונתיות. תתעדף נושאים לפי חשיבות כלל אזורית כל שכונה, תיצור עקרונ

במסגרת ראיה רחבה שתכלול את בקעה רבתי ושכניה, ותחתור ליצירת שורה של הסכמות והבנות 

לא רק בתוך האזור אלא גם עם העיריה והרשויות. הרקע להקמת ועדת התחבורה הוא התרחשות 

ריבוי שינויים שמוצעים ומבוצעים בתשתית הדרכים שינויים רבים שנוגעים לתחבורה כתוצאה מ

באזור, וגידול מאסיבי בבניה. המצב כרגע הוא שכל תושב אשר נתקל בבעיה הקשורה לתחבורה, 

ופתרון הבעיה שלו, יכול לבוא על חשבון הרעת תנאים של תושב אחר.  לעירייהפונה באופן עצמאי 

לא מאוזנים בין השכונות, יש שכונות שיש בהן  יש יחסי כוחות המנהלבעיה נוספת היא שבשכונות 

תושבים מאד חזקים וכאשר נתקלים בסוגיה תחבורתית, בעלי הכוח, משמע השכונות החזקות 

יפעילו לחץ שההחלטה שתתקבל תיטיב עם השכונות שלהם על חשבון פגיעה בשכונה החלשה 

גות של כלל השכונות יותר. וועדת התחבורה באה לעשות סדר ולהקים פורום שבו תהיה נצי

 ויקבלו החלטות אחרי תהליך בחינה של כל סוגיה שתתחשב בעמדתם של כלל השכונות.

 מטרות ויעדים:

ולמעורבותם בנושאי  האזורשל תושבי  ודעותיהםמטרה: להוות פורום להשמעת קולותיהם 

 תחבורה וחנייה. 

 יעדים: 

חבורה ובהצעת פתרונות לשלב לפחות שני נציגים מכל שכונה בדילמות ובבעיות הת .1

 מתאימים.

 יתנקזו בוועדה. באזורכל התלונות והבעיות בנושאי תחבורה וחניה  .2

התושבים יעברו הכשרה של שלושה מפגשים על מנת שיכירו את השחקנים הפעילים  .3

 בנושא תחבורה ויוכלו לקבל החלטות בוועדה באופן מושכל.

 

 אוכלוסיית היעד:

אוכלוסיית היעד היא כלל התושבים המתגוררים בשכונות בקעה רבתי. על מנת ליצור וועדת 

תחבורה אשר תהיה מורכבת מנציגות של כלל השכונות אשר תחת המינהל הקהילתי, מן הראוי 

לפנות לכלל התושבים המתגוררים בשכונה. נושא התחבורה הוא נושא אשר נוגע לכל תושב 

ם, אנשים אמידים יותר ואמידים פחות, תושבים בעלי רכבים פרטיים ותושב, צעירים ומבוגרי

ותושבים הנוסעים בתחבורה ציבורית, הולכי רגל, נוסעי אופנים ועוד. על מנת שהוועדה תייצג את 
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האינטרסים של כלל התושבים בצורה הטובה ביותר, נכון היה לפנות לכלל התושבים ולהזמין 

ורים לתחבורה. ראשית, דרך מפגשים אלו יעשירו התושבים אותם לסדרת מפגשים בנושאים הקש

את הידע שלהם בנושאים הקשורים לתחבורה, ידע שחשוב לכל תושב באשר הוא תושב ולא רק 

לנציגים בוועדת תחבורה. שנית, תושבים אשר יהיו מעוניינים להשפיע, לקחת חלק בהחלטות 

 יבו את וועדת התחבורה.  ולהוות את הנציגות של שכונותיהם יהיו אלו אשר ירכ

  פעילות בשנה האחרונה:

כדי לאפשר לנציגי התושבים בוועדה לפעול באופן מקצועי ואובייקטיבי, קיימנו מערך של שלוש 

הרצאות מקדימות כהכשרה ראשונית הפתוחות לכלל תושבי השכונה. הרצאות אלו אמורות 

לפעול באופן יעיל וממוקד במסגרת להעביר ידע חיוני בנושאי התחבורה לנציגים ולאפשר להם 

הוועדה בעתיד. מתוך ראייה שמערך זה יאפשר לנציגים לא רק להבין יותר לעומק את מה 

יישום ולנהל שיחה או משא ומתן -שמפריע להם ולתושבים אחרים, אלא גם להציע פתרונות ברי

לתת לתושבים ידע העומד מאחורי רעיון זה הוא  הרציונלבנושא מתוך עמדה של הבנה ומודעות. 

הנדרש לכל אזרח במדינה בנושא תחבורה. נושא התחבורה והשלכותיו על חיי הציבור הוא מאד 

גדולות ומשפיעות על רבדים רבים בחייו של האזרח הפשוט, בין אם בהתניידות בתחבורה 

ים ציבורית ורכבים פרטיים ובין אם בסוגיות של חניה או נושאים הנוגעים בבטיחות כגון תמרור

או מעברי חציה. מערך התחבורה בירושלים רווי בכל כך הרבה שחקנים ויש חשיבות גדולה 

 להיכרות עימם כדי להצליח להתמצא ולשנות. 

בשלב השני של תהליך זה אנו מקימים וועדת תחבורה מתוך התושבים אשר היו שותפים 

הם. הוועדה תחזק את בהרצאות, תושבים שנושא התחבורה חשוב להם ורוצים להשפיע בשכונותי

-נושא התחבורה בצורה ממוקדת מול התושבים של כל שכונה ותיצור עקרונות עבודה בין

ולמעורבותם  האזורשל תושבי  ודעותיהםשכונתיות. היא תהווה פורום להשמעת קולותיהם 

בנושאי תחבורה וחנייה ותהיה הגוף שאליו מתנקזים כל התלונות והבעיות בנושאי תחבורה 

. בשלב זה התושבים יובילו וועדה שהם עומדים בראשה כדי לקבל החלטות הנוגעות באזור וחנייה

 לאיכות חייהם, הם יהיו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות ובהנהגת הוועדה. 

 שיתוף (גורמי ממסד + תושבים):

תהליך ההקמה של וועדת התחבורה נעשה בשיתוף מלא עם יו"ר הוועדה, פעיל תושב שכונת 

למפגשים השונים הוזמנו כלל התושבים המתגוררים בתחומי בקעה רבתי אשר רוצים בקעה. 

לקחת חלק בוועדה. על מנת שהתושבים יכירו את הגופים הפעילים בתחום התחבורה בירושלים 

כנית אב לתחבורה, נפגשנו עם מהנדסי תנועה ועוד עם גורמי עירייה שונים כדוגמת ת עבדנו

 ים לתחבורה בירושלים.    גורמים רבים נוספים הקשור
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  :והמלצות להמשך הפרויקטסטטוס 

שיש נציגות של כלל השכונות  ווידואוועדת התחבורה נמצאת בשלבי ההקמה הסופיים שלה 

בוועדה. ההמלצות להמשך הם ליווי הוועדה באופן קבוע תוך שימת דגש שכלל השכונות זוכות 

 .  ודעותיהםלייצוג הולם והשמעת קולותיהם 

 אתיה שנל  :הסטודנטיתשם 

  itiya.schnall@mail.huji.ac.ilמייל: 

 נעמה אפק ברזילי שם המדריך:
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 :רקע והסיבות לפרויקט

 בקהילתם מעורבים להיות ארנונה-תלפיות שכונת תושבי רצון בעקבות הוקם" סחתיין" פרויקט

 לכדי להגיע בקושי הנתקל רצון, בשכונה הדדית וערבות נתינה של ערכים לקידום לפעול ורצונם

 .להתחיל מעין או לפעול כיצד יודעים אינם כי בטענתם מימוש

 :מטרות ויעדים

 התהווה חברתית רשת להקמת פעילים קבוצת עם יחד אפעל", סחתן" פרויקט במסגרת

 את תעודד זו פלטפורמה. כאחד בשכונה והארגונים התושבים כלל בין שותפות של פלטפורמה

 קהילתם רווחת למען חברתית בעשייה לעסוק להם ותאפשר התושבים של המאורגנת פעילותם

. בשכונה החברתי ההון ובפיתוח הסולידריות בחיזוק תסייע החברתית הרשת. שכנותיהם ולמען

 גם בקהילה מעורבים להיות האפשרות את לתושבים ינגיש אשר אינטרנטי ממשק על תתבסס היא

 הדומה במודל שבשכונה והנכסים הכוחות לשותפות במה תאפשר הרשת, בנוסף. וירטואלי באופן

 ובעתות הצורך בעת השכונתית בעשייה התושבים שותפות של מינוף ותאפשר, אינטרנטי זמן לבנק

 משבר.

 :אוכלוסיית היעד

ארנונה על העיקרון של קהילה -תחילה הרשת החברתית תהווה פיילוט לשכונת תלפיות

וירטואלית ובהמשך ניתן יהיה להעתיק את תהליך העבודה והתוצר לשכונות אחרות. -גיאוגרפית

מהווה חלק מאוכלוסיית היעד וזאת מכיוון שאחת המטרות למעשה  כארגוןהקהילתי  המנהלגם 

בשיתוף הפעולה עמו היא ליצור שינוי בתרבותו האירגונית כך שהוא שהוא יפעל יותר לפי עקרונות 

 המקצוע שלנו בעבודה קהילתית ויבסס חיבור חזק יותר עם תושבי השכונה.
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 :פעילות בשנה האחרונה

 קבוצת יקט הקמתישנתנו לי למעשה את הגושפנקא לפרוהמצב  ואבחוןלאחר תהליך המיפוי 

 עם פעילים אשר הנושא קרוב לליבם ומוכן להקדיש לכך מזמנם. אחריכן, הנחתי את המפגשים

חברתית ומודלים  כלכלה ללמוד על הפעילים ולאחר היכרות וגיבוש החלטנו לפני העשייה קבוצת

מתוך המודלים  מתאים מה די הלמידה הפעילים בחנוכ תוך קיימים שניתן להפעילם בקהילה.

של  הייחודי הקיימים ומה היו רוצים להוסיף כך שהרשת החברתית של השכונה תתאים לאופי

 .תושביה

 :שיתוף (גורמי ממסד +תושבים)

נעשה יחד עם תושבי השכונה אשר לוקחים חלק בקבוצת הפעילים של  בפרויקטהשיתוף 

קבוצה פתוחה ובעלת אינטרס להרחיב את עצמה ולגייס תושבים "סחתיין". הקבוצה הינה 

חדשים לשורותיה. בקבוצה נעשה תהליך של רכישת ידע ולמידה ובהמשך לכך גם תהליך קבלת 

 .ניהחלטות נעשה יחד ובאופן שוויוה

הקהילתי של בקעה רבתי, בנק הזמן  המנהלשאר הגורמים איתם יש שיתוף פעולה הינם 

 האמריקאי.  "Hour World" וארגון"הכוורת", הירושלמי, ארגון 

 

  :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך

יקט כרגע נמצא במומנטום וקבוצת הפעילים מלאה באנרגיה חיובית ומוטיבציה לעשייה. אנו הפרו

נמצאים לאחר אירוע ראשון וכרגע מתוכננים עוד שתי אירועים נוספים. המטרה שלהם היא למתג 

לחשוף את עשייתנו, לגייס תושבים חדשים ולאסוף פרטים מתושבים כך את עצמנו בשכונה, 

שיוכלו להצטרף לתפוצה שלנו ובהמשך גם להירשם לאתר שלנו. במקביל לעבודה במישור 

האפליקציה. לכן,  בתכנותהקהילתי, הקבוצה מתחילה לפעול בערוץ של יזמות על מנת להתחיל 

יקט ות ושיווק ויכינו פרזנטציות לפרובהמשך הדרך יצטרכו הפעילים לעבור הכשרה בנושא דובר

 לטובת גיוס כספים.

 יובל פאטר :הסטודנט שם

 yfater@hotmail.com מייל:

 אורן סוקניק המדריך:
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 :לפרויקט והסיבות רקע

 חודש אחרי. השכונה תושבי של מיוזמה 2013 נובמבר בחודש נפתחה חיים מקור קהילתית גינה
 .בגינה פעילות ושיפור התקדמות למען לפרויקט הצטרפתי וחצי

 טובה והזדמנות בשכונה התעוררות של החדשה מתופעה חלק היא חיים מקור קהילתית הגינה
 הפרויקט להפעלת הפעילים וארגון ניהול דרשה היא בהתחלה. סביבה תושבים ולגבש לאחד

 . עצמאי באופן התושבים של התארגנות היא השאיפה ובהמשך

 

 :ויעדים מטרות

 בין למפגש הזדמנויות יצירת למען חיים-במקור קהילתית גינה של וטיפוח הקמה היא המטרה
 כולל, השונים הספר בתי במגוון תלמידים וכן, וחדשים ותיקים, ומבוגרים צעירים השכונה תושבי

, בשכונה החיים איכות לשיפור תתרום הגינה. מגוונים צרכים בעלי ותלמידים, דתיים, חילוניים
 .חיים-למקור המיוחד הקהילתי האופי את ותפתח ותשמר, קיימות של ערכים תחזק

, פעילים עם עבודה תכנית לתכנן, הגינה לפעילויות חדשים תושבים ולגייס פעילים להכיר: היעדים
 .הגדול חופש לכבוד אירוע, שבועות, בשבט ו"ט כגון:  שיא אירועי להוביל

 

 :היעד אוכלוסיית

 ומעוניינים בשכונה הנמצאים שונים ארגונים, החינוך מוסדות וכול חיים מקור השכונה תושבי
 .פעולה לשיתוף

 : אחרונה בשנה פעילות

 פעילים לקבוצת לעזור כדי לפרויקט להצטרף שצריך כשהבנתי, המצב אבחון בשלב החלה העבודה
 כפלטפורמה אותה ראיתי כי חיים מקור בשכונת הקהילתית הגינה את לפתח) תושבים שלושה(

. רבות לאוכלוסיות שונים פרויקטים להפעיל בסיסה ועל גינה פיתוח דרך השכונה תושבי לשיתוף
 אנשים יותר לגייס היא לי שהייתה הראשיות מהמטרות ואחת עבודה תוכנית לתכנן התחלנו

 הורים עם ילדים לגייס שהצלחנו בשבט ו"ט לכבוד שיא אירוע לעשות החלטנו. בגינה לפעילויות
 אחרי. בגינה ושותפות במעורבות המעוניינים תושבים של רשימות וערכנו ספר ובתי ילדים מגני

 שיותר כמה לגייס הייתה והמשימה בגינה ולטפל לבוא יכולים שכולם מעשים ימי קבענו זה אירוע
 הקהילתית הגינה עם המשותפים חיצוניים ארגונים עם בקשר ולהיות שונות בדרכים תושבים

. ועוד בגינה פעילות להעביר שרוצים חינוך מוסדות  או קומפוסטר, עצים, שתילים שתורמים
 על דיונים, קומפוסטר עבירת כגון, החלטה שדרשו דברים להחליט כדי פגישות כמה היו זו בשנה

 חופש לכבוד שיא אירוע לעשות סבור שנה בסוף. ועוד בגינה אירועים וארגון תכנון, מודעות לוח
 את בגינה מעורבים לא שעדיין לתושבים להראות הוא הרעיון. תושבים יותר עוד לשתף כדי הגדול

 .קהילתית גינה של בחיים להשתתפות רצון ולעורר אחרונה שנה בחצי שקרו העבודה תוצאות
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 :שיתוף

 .הפרויקט כל את והחלו שיזמו חיים מקור הקהילתית הגינה של הפעילים קבוצת -

 ). ספר ובתי ילדים גני( בשכונה הנמצאות חינוך מוסדות -

 הראשית שמטרתם ”הקהילה בטיפוח ירושלמים ירוקים אתרים - ק"אייט פורום“ הקבוצה -
 .בירושלים קהילתיות גינות ובטיפול בפיתוח לעזור

 מכל קומפוסטרים מפיצים הם, האקולוגית הסביבה באיכות ותומך ששומר"  ירוק מהפח" מיזם -
 בקומפוסטרים שמשתמשים ואנשים. קהילתית גינה למשל, בהם שמטפלים אנשים שיש מקום

 .הגינה בפעילויות להשתתף להתעניין יכולים קהילתית בגינה הנמצאים

 בעירית הקשרים את מאחד הוא, רבתי בקעה קהילתי במינהל חיים מקור שכונת ועד ר"יו -
 למינהל  השכונה בין חיבור ויוצר מגשר זמן ואותו העירייה דרך משאבים למצוא ויכול ירושלים

 .הקהילתי

 . רבתי בקעה קהילתי מנהל של קהילתי עובד -

 

  :הפרויקט סטאטוס

 בשבוע פעמיים בגינון עובדים הפעילים, ההתפתחות במצב נמצאת חיים מקור הקהילתית הגינה
 יודעים פעילים. חדשים מודעות לוחי לקבלת מחכים, שיא אירועי מעבירים, ושישי רביעי בימי

 היא המרכזיות מבעיות אחד עדיין. ירושלים עיריית עם קשר יש, ושתילים ציוד לגייס איך בעצמם
 מרכזי מקום להיות הפכה טרם הגינה. הגינה של בפעילויות והישארותם חדשים תושבים גיוס
 הממסדי מצד בגינה לתמוך להמשיך ממליץ אני. ראשונות תופעות יש אך התושבים גיבוש לשם

 שיא אירועי שיותר כמה לארגן לפעילים לעזור הראשית המלצה, חדשים תושבים בגיוס ולסייע
 .קהילתית מגינה והתוצאות התועלות כל את להראות כדי

 

  זבין לאון הסטודנט:שם 

 Leon.zavin@gmail.com  מייל:

  ריקנטי אתי  :מדריכה
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 רקע והסיבות להקמת הפרויקט:

הוקמו המבנים  60-ובשנות ה 50רקע פיזי על השכונה: "שיכוני תלפיות" הוקמה כמעברה בשנות ה

(הבלוקים) הקיימים בה עד היום. מאחר והמבנים ישנים ובנייתם לא הייתה מיטבית, מצבם 

הפיזי היום קשה מאוד. קיימות בעיות רבות של רטיבות, הצנרת אינה טובה, יש קושי לחמם את 

המבנים בחורף והיסודות של חלק מהמבנים כבר אינם מחזיקים. בשנה האחרונה, אחד 

ם הוכרז כמסוכן למגורים, בשל תשתיותיו המתפרקות. למצב הפיזי הירוד נוסף בעיית מהבלוקי

הדירות מאוד קטנות והרבה מהמשפחות ברוכות ילדים ומצטופפות במספר -הגודל של הדירות

 חדרים קטן מאוד.

האזור של שכונת "שיכוני תלפיות" הוכרז כאזור המיועד  רקע על ההתחדשות העירונית:

). משמעות ההכרזה, כי יזמים שיקדמו 38התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א  לתהליכים של

את הפרויקטים האמורים באזור יזכו להקלות ותמיכה מסוגים שונים מהעירייה ומהממשלה. 

, שמשמעותו מתן 38נוסף על כך השכונה נכללת ב"קול קורא" של משרד השיכון בנושא תמ"א 

ונה נמצאת באזור מרכזי ומתפתח בירושלים. השילוב בין הקלות בקידום פרויקט זה. השכ

מיקומה של השכונה לבין ההקלות הניתנות מושך לשכונה יזמים רבים שרוצים לפתח את האזור. 

בנוסף להם, בשל סיבות אלו גם העירייה מתערבת בפיתוח האזור ומנסה לקדם אותו תוך קידום 

 אך חלקם הגדול מעוניין בקידום הפרויקטים.האינטרסים שלה. התושבים חלוקים לגבי רצונם, 

 :2014מיפוי מצב ההתחדשות העירונית בכל בלוק, נכון לסוף חודש יולי 

. כל האישורים לפרויקט קיימים. 2004 -הוכרז כמיועד לפרויקט של פינוי בינוי ב -8בלוק 

ערבה בחודשים הפרויקט תקוע, בשל פיצול חתימות של הדיירים בין שני עו"ד. חברת "מוריה" הת

 האחרונים בפרויקט, מתוך רצון להפוך למנהלת הפרויקט ובכך לפתור את הבעיה הקיימת. 

נמצאים בשלב יחסית מתקדם של תהליך הפינוי בינוי. היזם מר אודי  -הבלוקים ברחוב התנופה

ששון, יחד עם חברת קרסו פיתחו תוכנית לאזור ואף פתחו תיק תב"ע בעירייה. התוכנית מחכה 
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מהתושבים, אחוז מספיק כדי לתבוע את  80%החתים  ששון, הואאישורים. בנוסף,  לדברי מר ל

 "הסרבנים" על אי חתימתם.

ופינוי בינוי. לאחר בדיקה בעירייה נמצא כי אין  להם מספיק  38ניסו לקדם תמ"א   -10ו 9בלוק 

. התושבים היום 38שטח לפינוי בינוי, ובשל ההרחבות שנעשות לדירות לא ניתן לקדם תמ"א 

בקשר עם העירייה וחברת "מוריה" כדי לחפש פתרונות. בין הפתרונות הקיימים (שסיכוייהם 

 ליזם, מתן פיצוי כספי ליזם. שיינתנוקטנים עד אפסיים): מציאת שטחים פנויים בירושלים 

 . קיימת מחלוקת בין הדיירים על היזם והחברה.38מעוניינים לקדם תמ"א  -3בלוק 

. ישנו תושב שמקדם את הפרויקט יחד עם יזם, עו"ד וחברה 38מעוניינים לקדם תמ"א  -7בלוק 

קבלנית, שלדבריו הומלצו ע"י שיקום שכונות. בקרוב השלב התכנוני יסתיים והוא ירצה להתחיל 

 בתהליך הסברה וההחתמה של התושבים.

 סיבות להקמת הפרויקט:

מורכב הדורש ידע תכנוני ומשפטי.  תחום ההתחדשות העירונית הוא תחום -מחסור בידע •

התושבים העלו כי חסר להם ידע רב בתחום, שלא מאפשר להם לקבל החלטות מושכלות 

בנוגע לעתיד קניינם. תושבים רבים חתמו על חוזים מול יזמים מבלי לדעת מהי 

 המשמעות של חתימתם.

ת העירונית הפרויקטים של ההתחדשו  -חוסר בתכלול שכונתי ובהנהגת תושבים מובילה •

מבוססים על קשר בין יזם לבין התושבים במתחם. כלומר כל בלוק יכול לפנות בצורה 

עצמאית ליזם ולפעול לבד. עם זאת, הבנייה בכל בלוק עלולה להשפיע על הבלוקים 

כלל בתוכנית שלו (המאושרת) שטחי  8שסביבו, בשל המחסור בשטח פנוי. לדוגמא, בלוק 

ובכך "לקח" את השטח מתוכניות של בלוקים אחרים.  ציבור ושטחים של העירייה

בתחילת השנה לא הייתה קבוצה שכונתית שניסתה לפעול יחדיו לקדם תוכנית תכנון 

שכונתית, שתכלול פיתוח של כל השכונה ולא רק של בלוקים מסוימים. בנוסף, לא הייתה 

בשכונה ולפעול לתושבים להתכנס, להעביר מידע, ללמוד מהניסיון הקיים  שאפשרהבמה 

כקבוצה. בעיה נוספת, מאחר והפרויקטים בשלביהם הראשונים נעשים בין התושבים 

 אפשרהיה חסר מידע על מצב הפרויקטים בכל בלוק. המחסור בידע לא  -לבין היזמים

 התערבות וסיוע מיטבי של הרשויות.

ארוכי בשל המחסור הרב בידע, הקושי להתמודד עם פרויקטים  -רמת מעורבות נמוכה •

טווח והייאוש מהימשכות המצב הקיים, תושבים רבים לא רצו אך בעיקר לא הצליחו 

לגלות מעורבות בנושא, הן מול היזמים הפרטיים והן מול העירייה. משמעות הדבר 

 שתהליכים שנגעו לקניינם הפרטי, קודמו ללא מעורבות התושבים.
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יש צורך בהסכמה של רוב  כדי לקדם את הפרויקטים האמורים  -צורך בהגעה להסכמה •

ואז קיימת אפשרות לתביעה של  80% -פינוי בינוי 66% -38התושבים בבניין (תמ"א 

 סרבנים). מדובר בתהליך הסכמה מורכב שהתושבים נתקלו בקושי רב לבצעו.

גורמי הממסד, קרי העירייה, המינהל הקהילתי, שיקום   -שיתוף פעולה עם גורמי הממסד •

חה לא פעלו יחד בצורה מסודרת לקידום הנושא באזור ולקידום שכונות, ולשכת הרוו

רווחת התושבים. בנוסף, היה קשר מועט בין רוב הגורמים האלו לבין תושבי השכונה. 

 הנתק בין הארגונים השונים ובינם לבין התושבים,  תרמו לתחושת חוסר סדר בשכונה.

 מטרות ויעדים:

שיכוני תלפיות", בתהליכי ההתחדשות העירונית מטרה: הגברת המעורבות של תושבי שכונת "

 בשכונתם. 

. 2. העלאת מודעות התושבים ואנשי המקצוע לתהליכי ההתחדשות העירונית בשכונה. 1יעדים: 

. העלאת שיעור התושבים 3הקניית ידע לתושבים בנושאים הקשורים להתחדשות עירונית.  

. ביסוס  דרכי התקשורת 4העירונית.  המשתתפים בפעילות שכונתית משותפת, בנושא התחדשות

הקהילתי בקעה  במנהלבין התושבים לאנשי המקצוע הרלוונטיים לנושא ההתחדשות העירונית, 

 רבתי ובעיריית ירושלים. 

. לשני 38* מטרת הפרויקט בשום שלב לא הייתה לקדם פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 

ם ומבנה השכונה, בעיקר בשל העלויות המאוד הפרויקטים עלולה להיות השפעה קשה על התושבי

גבוהות של תחזוק בניינים רבי קומות. מטרת העשייה השנה הייתה אך ורק לסייע לתושבים לבצע 

 את רצונם תוך הסברת ההשלכות האפשריות.

 אוכלוסיית היעד:

 כעיקרון אוכלוסיית היעד הייתה תושבי השכונה כולה. עם זאת לא מדובר במקשה אחת ובתוך

אוכלוסיית השכונה קיימות קבוצות תושבים רבות, בעלות אינטרסים שונים ואף נוגדים. 

התושבים נבדלים זה מזה מבחינת מאפיינים אישיים: גיל, ותק בשכונה ומצב משפחתי, ומבחינת 

המעמד המשפטי של הדיירים: בעלי בתים, שוכרים, דיירים בדיור הציבורי וכו'. בנוסף, קיימים 

 האינטרסים של הדיירים בכל בלוק. הבדלים בין

במהלך השנה, אוכלוסיית היעד  שהוגדרה הייתה כל השכונה, אך הדגש היה בעיקר על בעלי בתים 

היו מעורבים בכל התהליכים, אך הושם פחות דגש על בלוק  8מכל הבלוקים. הדיירים של בלוק 

 ליכים בבלוק.זה בשל ההתערבות המאסיבית של העירייה בבלוק והמורכבות של התה

 קיים צורך לפתח התערבות וליווי לשוכרים ולדיירי הדיור הציבורי.

 פעילות בשנה האחרונה:
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נעשה מיפוי של מצב ההתחדשות העירונית בכל בלוק (ראה לעיל). המיפוי  -מיפוי מצב הבלוקים

ויכול לא כולל את כל הבלוקים בשל חוסר באנשי קשר בכל בלוק. בנוסף, המיפוי מעודכן ליולי 

להשתנות עד תחילת השנה וכן יכול להיות שהוא לא משקף פעילות של יזמים ותושבים נוספים 

 שלא הייתה ידועה לאורך השנה, אך קיימת.

פגישות שכונתית  5מחודש ינואר ועד יוני, התקיימו  -הסברה ויצירת קבוצת תושבים שכונתית

מפגשים הראשונים כללו גם הרצאות בנושא ההתחדשות העירונית בשכונה (פעם בחודש). שני ה

-שושן, המתכנן האורבני של בקעה -של אנשי מקצוע: ההרצאה הראשונה הועברה ע"י מר אייל בן

רבתי, ההרצאה השנייה הועברה ע"י הגב' שירה אבני, האחראית על שילוב המרכיב החברתי 

ברמה השכונתית  בתהליכי תכנון מטעם העירייה.  המפגשים הבאים עסקו בהתארגנות התושבים

וברמת הבלוקים במטרה לקדם את הנושא. עסקנו בגיוס פעילים נוספים, בבניית ועדי בתים, 

בגיבוש תוכנית שכונתית, ביצירת קשרים עם גורמים בעירייה ובמינהל הקהילתי, ובתכנון כנס 

 תושבים שכונתי. 

תושבים  25 -של כתושבים, כאשר קיימת קבוצה  50-*בסך הכל הגיעו לכל המפגשים השנה כ

 קבועים. 

התחלנו בתהליך של  -בניית קבוצות פעילים בכל בלוק וליווי תהליכים בצורה פרטנית בבלוקים

, במטרה לבנות 10-ו  9בניית נציגויות ייעודיות לנושא במספר בלוקים: התנהלו פגישות בבלוק 

תושבים בודדים בבלוקים ; עסקנו בליווי 7נציגות משותפת; החלו תהליכים לבניית קבוצה בבלוק 

 הנמצאים ברחוב התנופה בתהליך של חיזוק הקשר עם היזם ועם החברה הקבלנית "קרסו".

 -חיזוק הקשר והעבודה המשותפת עם גורמים בעירייה, בשיקום שכונות במינהל, ובמינהל הרובע

פר העשייה הייתה בעיקר בפגישות אישיות עם גורמים מרוב הארגונים. התושבים קיימו מס

פגישות עם מר עמית פוני מחברת מוריה. הוקם "שולחן עגול" שהתכנס פעם אחת לקראת סוף 

 השנה במטרה ליצור עבודה משותפת בין כל הגורמים. 

מתוכנן כנס שכונתי, אליו יוזמנו נציגים ממשרד השיכון, מהעירייה, משיקום  -קיום כנס שכונתי

הלת הרובע. בכנס, התושבים יציגו את העשייה שכונות, מחברת מוריה, מהמינהל הקהילתי וממנ

שעשו השנה, את הקשיים בהם נתקלו ברמה פרטנית בכל בלוק וברמה שכונתית, ויתנהל דיון 

פתוח על האפשרויות הקיימות לשיתוף פעולה וקידום הנושא תוך שימור האינטרסים של 

 התושבים בשכונה.

 המלצות להמשך:

 -המשך ליווי הקבוצה השכונתית

בת הפעילות גיוס מתנדבים נוספים תוך שימת דגש על הבלוקים שאין מהם נציגים הרח •

 בקבוצה. 

 הידוק הקשרים של הקבוצה עם גורמי הממסד.  •
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 קידום תוכנית מיתאר שכונתית שתכתב במאמץ משותף בין התושבים לנציגי הממסד.  •

שי מקצוע הקמת מערך סיוע של אנ  -קידום ההסברה והסיוע המקצועי לתושבי השכונה •

 כדי לקדם את ההסברה ולתת מענה לבעיות פרטניות של תושבים בודדים ושל בלוקים.

בשכונה קיימים, עו"ק,  -יצירת רשת תמיכה מתוך המשאבים הקיימים בשכונה •

אדריכלים ועו"ד. יש לנסות ולגייס את אותם אנשי המקצוע במטרה להקים מערך סיוע 

 ירונית.התנדבותי שכונתי בנושאי ההתחדשות הע

 המשך ליווי ההליכים הפרטניים המתרחשים בכל בלוק: -ליווי הקבוצות הפרטניות בכל בלוק

 הרחבת הפעילות, גיוס מתנדבים נוספים וליווי התהליך. -10-ו  9בלוק  •

יצירת שיתוף פעולה ועשייה משותפת בין התושבים הפעילים לבין התושב  -7בלוק  •

 .38שמקדם את התוכנית של תמ"א 

אפשרות להתחלת תהליך של סיוע וליווי התארגנות התושבים בקידום הפרויקט   -3 בלוק •

 .38של תמ"א 

יצירת קשר עם העו"ס הפרטניות במטרה ללוות קבוצות תושבים בעלי מאפיינים ייחודיים 

  -העלולים לגלות קשים מרובים יותר בתהליך

למערך הסיוע שניתן יצירת מערך הסברה מיוחד לעו"ס הפרטניות במטרה לרתום אותן  •

 לתושבים בתחום.

ליווי ומתן סיוע באופן קבוצתי ופרטני לקבוצות בעלות מאפיינים ייחודיים: לדוגמא  •

 קשישים, דיירי עמידר, משפחות שהושמו בשכונה ע"י משרד הביטחון וכו'.

הבעיות הקיימות בשיכוני תלפיות   -יצירת קשר עם שכונות נוספות וארגונים שונים בירושלים

דומות לבעיות הקיימות במתחמים אחרים המיועדים להתחדשות עירונית בעיר. לדוגמא, בעיית 

הקרקע הפנוי קיימת גם בשכונת קרית מנחם, ששם ישנו תושב שמנסה לקדם תהליך מול 

ור תהליך של שיתוף פעולה ולמידה בין תושבי השכונה לשכונות אחרות העירייה.  ניתן ליצ

 בירושלים ולנסות לקדם מהלך משותף עירוני להתמודדות עם הבעיות הקיימות.

* במהלך השנה נוצר קשר עם הגב' יעל פדן מעמותת "במקום", שהייתה שמחה לסייע ולהשתלב 

 בקידום מהלך עירוני.

 ענבר פפו  סטודנטית:שם ה

  inbarpappo@gmail.com יל:מי

 אורית יולזרי. מדריכה:

mailto:inbarpappo@gmail.com
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  רקע:

שכונת אבו תור הינה שכונה ייחודית בנוף הירושלמי, בעלת אוירה כפרית ושקטה ומרוחקת מעט 

המתרחשת באזור 'בקעה רבתי'. בשל ניתוק רב שנים בין תושבי  האזוריתממרכז ההתרחשות 

הקהילתי האמון על שכונה זו, הן בשל הריחוק הפיזי והן בשל היותה  המנהלונציגי השכונה לבין 

גבוה, החל ניסיון להחיות קשר זה, באמצעות  -אקונומי בינוני -שכונה קטנה בעלת אופי סוציו

וחלקם  במנהלמספר תהליכים, אשר חלקם החלו לפני כשנה וחצי לאחר הבחירות לנציג השכונה 

 ות בשכונה.כנית ההתערבהחלו השנה במסגרת ת

 פעילות בשנה האחרונה: פירוט קצר על התוכנית/

התוכנית עברה תהליך של תנועה ממקרו למיקרו, כשבתחילה נעשו פעולות רחבות לצירוף 

תושבים רבים ככל הניתן לעשייה על ידי פגישות רחבות והעלאת צרכים בשכונה, פגישות אישיות 

בעבר ושמשפיעות על החיים בשכונה. בהמשך  עם תושבים ולמידה של פעולות ותמורות שהתרחשו

בטחון, הסדרי תנועה וחניה, תכנון השכונה ופיקוח  -חולקו הצרכים שהועלו לארבע קטגוריות

ורישוי, והתקיימו פגישות לצוותי עבודה אלו, בצוותא עם גורמי מקצוע נוספים שהוזמנו בכדי 

פגישות אלו החלו למעשה את להיות חלק מהתהליך ולתת מענה אפשרי לדרישות התושבים. 

העיסוק בתחומים ספציפיים לפי הצרכים שהעלו התושבים, וחידדו את הצרכים שעלו מצד 

התושבים והעלו הצעות ואלטרנטיבות לפתרונם. בשלב האחרון הייתה התמקדות בנושא פיתוח 

ת שיח פלורליסטי ומקבל בשכונה, בעקבות צורך של הקהילה הדתית בשכונה להקמת בית כנס

חדש, דבר אשר העלה התנגדות מצד קבוצת תושבים אחרת, אשר חששה מפגיעה במרקם, בנוף 

השכונתית הנוכחית. אי לכך, קם צוות מוביל אשר כלל תושבים משני צידי  ובאווירההשכונה 

המתרס ונציגים מקצועיים, על מנת לחשוב ולהוביל דרך בה ניתן יהיה לגשר על הפערים בין 

יח רב תרבותי על הצרכים מצד שני הצדדים ועל קיום ראוי זה לצד זה. לאחר הצדדים ולקיים ש

מספר פגישות הוחלט על מגרש אפשרי בשכונה לבניית בית הכנסת לקהילה הדתית, אשר מקובל 

על שני הצדדים, והוחלט כי תכנון בית הכנסת יעשה על פי הגבלים שביקשו התושבים בשכונה, 
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ירים במקום. בנוסף, הוחלט כי תהליך התכנון ייעשה באופן פתוח בנוסף להגבלים החוקיים המחמ

ומשתף יחד עם תושבים שלא מתוך הקהילה הדתית, ולאחר מספר שלבים בתהליך התכנון 

(סקיצות ראשוניות, תכנון לפני אישור) ייפתח התכנון להתנגדות שכנים ולשיח בין התושבים 

 בשכונה.

  ההתערבות: מטרות

 ושיתוף התושבים בפעילות המתרחשת בשכונה ומשפיעה על חייהם.הגברת המעורבות  .1

 הקהילתי. במנהלהיכרות וחיבור התושבים עם גורמי המקצוע  .2

   יצירת פלטפורמה להיכרות וחיבור אנושי בין התושבים לבין עצמם. .3

 שיפור פני השכונה, לפי ראות הצורך על ידי התושבים. .4

 התוכנית: של יעד אוכלוסיית

כנית ההתערבות הינה כלל תושבי שכונת אבו תור, מתוך תפיסה שלכל אדם היעד של תאוכלוסיית 

 יש זכות להשפיע על הגורמים המשפיעים על חייו ועל רווחתו.

 שותפים:

 רכזי התחומים הרלוונטיים לנושאי הוועדות. -קהילתי בקעה רבתי מנהל -

 תושבי השכונה. -

 הקהילתי. במנהלנציג השכונה  -אפשטיין -דוד מאיר -

היה בפגישה בנושא הסדרי תנועה וחניה והביע  -מנהל האזור באגף לשירותי חניה -רמי רפאל -

 נכונות להיות חלק מהעשייה.
 

 המלצות והצעות:  

נושאים אלה, אשר עלו בשכונה  -המשך עבודה בשכונה בנושאים שעלו אך לא הושלמו .1

גבוהה מצד התושבים ואף בחלקם במסגרת פגישות צוותי העבודה, עדיין נמצאים בחשיבות 

 הייתה התקדמות ותמורות נוספות בעת האחרונה.

לאחר שהיו הפגישות של צוותי  -הקמת ועדות קבועות בשכונה לתחומי העניין שהוזכרו לעיל .2

העבודה בנושאים הספציפיים ושעלו הצרכים מצד התושבים, ותושבים רבים הביעו נכונות 

להקים מערך קבוע של ועדות בשכונה שידון ויוביל את להשתתף בתהליך, ניתן ואף רצוי 

 ההתייחסות וההשפעה על נושאים אלו.

לאחר תהליך בניית בית הכנסת בשכונה  -פיתוח שיח רב תרבותי ומפגש שכונתי בין התושבים .3

כפי שצוין לעיל, עלה הצורך למפגש שכונתי רחב שיעסוק בהיכרות עמוקה יותר של התושבים 

 ובאופי השכונתי הייחודי. ובאווירההרב תרבותיות ובנגיעה בתחומי 

בית נחמיה, מרכז עירוני לנוער להכנה לקראת  -פיתוח קשר בין מרכז 'בית נחמיה' בשכונה .4

השירות הצבאי, ששימש בעבר כמרכז השכונה ואירח את גני הילדים והחוגים בשכונה, 
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השכונתי בבניין ציבורי מנותק כיום מהשכונה ומתושביה, על אף מיקומו במרכזה והצורך 

בשכונה. במהלך השנה האחרונה הפגישות בשכונה נעשו בבניין זה, אך חיבור זה אינו מושרש 

בהגדרות העבודה של המקום אלא נבנה על בסיס רצון טוב מצד מנהל המקום לעזור ולקחת 

 חלק בעשייה השכונתית.

 

 ששון בן נדב :הסטודנט שם

 אמיר ישראל :המדריך שם 
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 :קע והסיבות לפרויקטר

והן  אבו תור הינה שכונת תפר ייחודית בנוף הירושלמי, משני צדדי רחוב עשהאל גרים הן יהודים

ערבים זה מול זה. אולם אף על פי שגרים זה מול זה, אין מתקיימת שכנות ביניהם. שני הצדדים 

הביעו רצון לקשר וליצירת שכנות טובה ביניהם. התושבים היהודים בשל רצונם לקיים דיאלוג 

והיכרות עם אבו תור הערבית על תושביה והתושבים הערבים בשל ערגתם לנוחות שהייתה בימי 

ם האינתיפאדה הראשונה, אז קיימו יחסי שכנות טובים אשר האינתיפאדה הראשונה לא טרו

 פגמה יותר מדי, אולם השנייה כבר קברה את יחסי השכנות שהתרחשו.

 
 :מטרות ויעדים

ראשית כל הקמה של קבוצת פעילים, יהודים וערבים, והכנסתה לתודעה השכונתית. לאחר מכן, 

ו בנושאים אשר רוצים היו להשתפר בהם. אין מדובר בתיקון הקמת קבוצות משימה אשר יטפל

 עוולות גרידא, אלא גם ביצירת פלטפורמה משותפת לקידום הקבוצה בתחומים שונים.

 

 אוכלוסיית היעד
תושבים ופעילים בעיקר מרחוב עשהאל, אולם גם מהרחובות הסמוכים לכך, אשר מעוניינים 

 לקיים דיאלוג בונה ומשותף.

 

 :נה האחרונהפעילות בש
הקבוצה נפגשה מספר פעמים, כאשר בראשיתה היה רוב ערבי ומיעוט יהודי, אולם המפגש 

האחרון שנערך בשלהי מאי כבר הסתמנה מגמה הפוכה. הקבוצה כבר החליטה על נושאים 

שחשובים לה ואלו: אורבאני (שיפוץ מגרש הכדורגל, פחי אשפה ברחוב וכדומה), עריכת אירוע 

מסיבת בלוק), קבוצת נשים (לימודי שפה) ואומנות קיר. לקבוצה כבר אמון בעצמה רחוב (מעין 

וניכר שאין היא חוששת להיות משהו חריג בנוף, אולם הדרך הייתה ועודנה ארוכה. לשם ביסוס 

אפשטיין, נציג -הדרך ערכנו במהלך השנה מספר מפגשים, ראשיתם נערכו בביתו של דוד מאיר

נערך סיור משותף שהודרך על ידי ערבים תושבי רחוב עשהאל בסביבת  השכונה במנהל הקהילתי,

 רחובות אלה ואף המפגש האחרון נערך בביתם של אחת מהמשפחות הערביות.

 

 :)גורמי ממסד +תושבים(שיתוף 
אנו מקפידים לשתף גורמים רבים ככל הניתן: אליהו שוקרון, מנהל הזמני של "בית נחמיה" 

ד כמעין מתנ"ס מקומי); תורג' קובלר, רכז אומנות ואירועים ב"ווילי (מרכז הכנה לצה"ל שמתפק

גרמני); המנהל -פלסטיני-ברנדט" (ארגון גרמני שתומך בחינוך חברתי בקרב נוער ישראלי

 The Interfaith Center for Sustainableהקהילתי; רייצ'ל ווינר וסירי ביגלקה מארגון 

Development ים שביניהם גם מאבו תור; יועץ ראש העיר לענייני המתחילות להריץ קבוצת נש

מזרח העיר. בנוסף, המידע שנאסף ומשותף כולו חשוף לתושבים ופתוח לביקורת ורעיונות מצידם. 
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המטרה בשיתוף נרחב זה הוא ליצור רשת ותשתית שתוכל לפעול גם בזכות עצמה ועל כן יש גם 

 מהארגונים השונים.) בין הגורמים Networkingדגש על בניית רישות (
 

  :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך
הקבוצה עודנה בתהליכי התגבשות, אולם כבר חולקה למעין קבוצות משימה. יש עדיין צורך 

ביישוג של גורמים נוספים וקבלת סיוע מהם. כמו כן, ישנה תחושה שהצעירים הערבים שהביעו 

במישור זה. להמשך הייתי ממליץ לפעול בתחילה עניין רב עתה נסוגים מהתערבות ויש לפעול 

בקבוצות קטנות ממוקדות מטרה (עם דגש על התהליך, שהוא חלק בלתי נפרד ממטרת העל של 

ההתערבות הזו) ולהוריד את החשיבות מהמארגנים של הפרויקט ולהעביר את המושכות 

 לתושבים עצמם.

 

 מעין בן זאב :הסטודנט שם

 maayan.ben-zeev@mail.huji.ac.il מייל:

 ישראל אמיר מדריך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 
 

 :קע והסיבות לפרויקטר

גינות קהילתיות נפוצות בכל ירושלים ומשמשות קרקע פורייה לחיבור בין אנשים בשכונה דרך 

עבודה משותפת באדמה ויצירת נוף ירוק בקהילה המקשר בין אנשי הקהילה. באבו תור נערכו 

לט ושקי חיפוי. אולם בעבר כמה ניסיונות להקמת גינה קהילתית ואף כבר הוקצה שטח אדמה, ש

הניסיונות בעבר לא המשיכו כיוון שהיה מחסור בברז מים, דבר שהיווה מכשול מהותי. השנה כבר 

הסכים בית הספר "בן יהודה", הסמוך לגינה, להקצות צינור מים משטחו וכך יכולנו להתחיל 

 בניסיון התערבות נוסף בגינה הקהילתית באבו תור. 

 
 :מטרות ויעדים

גרעין גינה שיהווה כוח חלוץ ביצירת גינה קהילתית נאה, דבר שימשוך אליו מתושבי גיבוש 

השכונה. אבו תור קשה במיוחד בגיוס פעילים לגינה, כיוון שלרוב האנשים גינה פעילה בחצר 

שלהם. המטרה הייתה בשונה מגינות קהילתיות אחרות המקצות לעיתים לכל אדם חלקה משלו, 

ליצור חלקת קרקע נאה שאין בה דבר השייך למישהו, הכול הוא פרי  באבו תור השאיפה הינה

 עמלם של כולם. לכן הדגש הוא פחות על יצירת מזון, אלא על גינה משותפת.

 

 :אוכלוסיית היעד
תושבים מאבו תור הרוצים לעבוד את האדמה, לשתול ולזרוע ואף להכיר את תושבים אחרים מן 

 השכונה. 

 

 :פעילות בשנה האחרונה
. הגינה כבר 10:00נוצר גרעין גינה של "משוגעים לדבר" אשר מקפיד להגיע כל יום שישי בשעה 

פעילה ובתהליכי התקדמות. הוכנה באחרונה תכנית עבודה שקבעה את תוואי העתידי של הגינה 

שמימש את הרצון המשותף של התושבים במראה הגינה. תכנית זו אף הועברה הלאה בבקשה 

 סר לנו כי הבקשה נתקבלה, אך טרם הגיע ציוד כלשהו. (הוגשה באחרונה)לציוד מתאים. נמ

 

 :)גורמי ממסד +תושבים(שיתוף 
תכנון הגינה ומראה נעשה לחלוטין בידי התושבים. אלה כבר מפנימים עקרונות אלו ואף בסוגיות 

במהלך העבודה בגינה, הם מקפידים לשתף ולא לעשות דבר מה שונה לפני ששואלים את הנוכחים 

בגינה באותו יום. מבחינת הממסד, הפעילות בגינה מוכרת באופן מלא על ידי "בית נחמיה" 

ניסה לשלוח גרעין נוער של "מהפך" שיסייעו בגינה, אך הדבר לא צלח. אולם שלח  הסמוך שאף

את מטילדה פרפינאל המתעסקת עם גינות קהילתיות שנתנה לנו הנחיה ואף קיבלה את תכנית 

 הפעולה מידינו. יותר מכך, הפעילות בגינה מוכרת גם כן על ידי המנהל הקהילתי בקעה רבתי. 
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 :לצות להמשך סטטוס הפרויקט והמ
הפרויקט עתה בשלב לאחר שנתהווה גרעין קטן ואחראי ונכתבה תכנית עבודה הרואה את חזון 

הגינה ואת פני מראהו. התקדמות בהמשך התערבות זו תהיה הגברת השיתוף על הנעשה בגינה 

אינו רחב דיו ואינו מוכר על ידי כל תושבי אבו תור ויש לפעול בכיוון זה. זאת לצד הרחבת 

קהילתיות והאירועים החלים סביב לגינה אשר יבוא יד ביד כאשר יגדל מספר המשתתפים ה

 בגינה, גם אם באורח לא קבוע, עדיין יהוו חלק מפעילי הגינה והאירועים בתוכה.

 

 מעין בן זאב :הסטודנט שם

 maayan.ben-zeev@mail.huji.ac.il מייל:

 ישראל אמירמדריך: 
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 רקע:

יו של הג'וינט. מוטב יחדיו היא כנית מוטב יחדווחה של עיריית רמלה מפעילה את תמחלקת הר

כנית קהילתית המתמקדת בילדים ונוער, ושואפת לשיפור תנאי החיים שלהם בשכונות. ת

 תכננההתוכנית רואה את הילדים עם הצרכים המיוחדים כאוכלוסייה שיש להתמקד בה, ולכן 

להקים קבוצת הורים פעילים בעיר מזה כשנה, מלבד פעילויות נוספות המתקיימות תחת וועדת 

 צרכים מיוחדים. 

ילדים עם צרכים מיוחדים קיימים בכל חברה משחר האנושות. עם התפתחות  למעשה,

הטכנולוגיה ודרכי האבחון, גדלה אוכלוסיית הילדים עם הצרכים המיוחדים הזכאים לטיפול 

משרד  -מהמדינה. השירותים שהמדינה שואפת להעניק לילדים, מתחלק בין גורמים שונים

מה שגורם לבעיה קשה במיצוי זכויות. בנוסף לכך, הרווחה, משרד החינוך ומשרד הבריאות, 

כאשר מדובר באוכלוסייה מוחלשת, כמו חלק לא מבוטל מאוכלוסיית רמלה, נוצרת מוחלשות 

הצורך  -כפולה עקב הקושי הכלכלי הראשוני, והקושי הכלכלי המתווסף עקב גידול הילדים

יות. החברה הערבית ברמלה במימון הטיפולים, ההזדקקות לסיוע, והיכולת להתעקש על הזכו

אקונומיים של -מכניסה נדבך נוסף של מורכבות בנושא הצרכים המיוחדים, עקב קשייה הסוציו

החברה הערבית, מחסומי שפה, ויחס תרבותי שונה ללקויות עצמן, ולמיצוי הזכויות בעקבותיהן. 

ת החיים של קבוצת ההורים אמורה לתת מענה לקשיים הרבים שתוארו, ובראשם, קידום איכו

 המשפחות והילדים בעיר.  

 

 מטרות התוכנית:

 שיפור איכות החיים של ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם ברמלה. .1

 הגברת המעורבות של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים על מדיניות הטיפול בילדים. .2

 יצירת פלטפורמה להכרות בין הורים שתאפשר התמודדות טובה יותר עם גידול הילדים.  .3

 

 היעד: אוכלוסיית

 .0-21הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאים 

 צרכים מיוחדים מוגדרים באופן הבא:

 מוגבלות שכלית והתפתחותית (פיגור) .1

 אוטיזם .2
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 נכויות פיזיות ונכויות חושיות .3

 בעיות נפשיות .4

 יים שיקומיים (ע"פ הגדרת אגף השיקום)גבול .5

 בעיות קשב וריכוז .6
 לקויות למידה קלות.  -צרכים מיוחדים שהוצאו מהגדרת התוכנית

 האחרונה: בשנה פעילות

גיוס ההורים התחיל בשנה שעברה וכלל הגעה לבתי הספר וראיונות עם הורים המעוניינים 

ההורים המעוניינים הקיימים, עו"ס השנה הרחבנו את הגיוס באמצעות  להשתייך לקבוצה.

 פרטניים ברווחה, ומסגרות צרכים מיוחדים בעיר.

 מאמצי הגיוס כללו שיחות טלפון וביקורי בית עם המעוניינים.

. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע עם גורמים בתחומים שונים, ועם 19.3 -פעילות הקבוצה החלה ב

 -פגשים הקבוצה דנה בנושאים מגווניםמנחה קבוצתית המתמחה בצרכים מיוחדים. במהלך המ

מושג איכות החיים, גישת הכוחות, זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים, הכרות עם הגורמים 

 המשפיעים בעיר, בחירת פרויקט התערבות של הקבוצה, לובי ואקטיביזם חברתי ועוד.

במהלך הקיץ, מפגשים. בנוסף, הקבוצה תערוך מפגש סיום חווייתי  10עד סוף השנה יתקיימו 

 שיסכם את פעילות הקבוצה ויתרום לגיבוש שלה לקראת הפעילות בשנה הבאה.

במקביל לפעילות הקבוצה, פעילים מתוכה החלו לקדם פתיחת סניף של תנועת הנוער לילדים עם 

צרכים מיוחדים "כנפיים של קרמבו", ברמלה. הפעילים יצרו קשר עם התנועה, מחלקת הרווחה, 

מנכ"ל העירייה, ושואפים להביא לפגישה של כל הגורמים הנ"ל בנושא פתיחת מחלקת החינוך ו

 הסניף לפני סוף השנה.

 

 שיתוף:

 כנית מוטב יחדיו.הג'וינט, מפעיל את ת -

 מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך בעיריית רמלה. -

 מנחת הקבוצה עו"ס בתיה חודטוב. -

אינם מגיעים לפעילות ההורים הפעילים בקבוצה, וההורים שאיתם אנו בקשר למרות ש -

 השוטפת.

 עמותת קשר, עמותת הורים ארצית לילדים עם צרכים מיוחדים. -

 

 להמשך: והמלצות הפרויקט סטטוס

פעילים ויש צורך בהרחבתה. מומלץ לגייס באמצעות ההורים הפעילים הורים  7הקבוצה מונה 

 נוספים דרך בתי הספר ומסגרות הרווחה הרלוונטיות בעיר.

את הכשרתה עד סוף השנה, ובשנה הבאה עליה להתחיל לפעול עם הפרויקט  הקבוצה תסיים

בתחילת שנה הבאה יתקיים יום חשיפה חווייתי של תחום הצרכים המיוחדים  שתבחר לקדם.

 בעיר, והקבוצה תיקח חלק משמעותי בהפעלתו ופרסומו.



 

60 
 

על תקופת  יש להמשיך את קידום פתיחת הסניף של "כנפיים של קרמבו" בשנה הבאה, בדגש

 ההחלטות התקציביות של העירייה.

 

 יעל ינאי  סטודנטית:שם ה

 yawela@gmail.com מייל:

 אייל קהלני מדריך:
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 רקע:

לאחר מעורבות הקהילה בנושא הפיזי והתרכזות בקידום תנאים פיזיים לצד שיפור תנאי החיים 

של התושבים, אגף החינוך הוזנח ואבד הקשר בין כל הגורמים הפועלים במערכת החינוך בשכונה, 

, עלה צורך באיגום משאבים עקב כך היה יותר קל לכל ארגון לעבוד עם התקציב שלו. כמו כן

כניסת פרויקטים ומשאבים רבים לתוך הקהילה, דבר שהעלה צורך בשיתוף פעולה על מנת לקדם 

 את נושא החינוך בשכונה. 

 

 פירוט קצר על התוכנית:

 החינוך במערכת המעורבים הגורמים כל בין פעולה שיתוף צירתהקמת "ועדת חינוך עליונה", לי

 ההורים בקרב המודעות העלאת כן כמן. לשכונה שנכנסו שונות ותוכניות גוניםהאר הספר בתי כמו

 .  שלהם הילדים של והבעיות הצרכים אחרי במעקב התערבותם לחשיבות

 

  הועדה: מטרות

 . בשכונה ספיר בבתי החינוכיים השירותים  ורמת איכות שיפור.1

 . ספר בבתי לילדיהם הנוגעים בדברים ההורים של מעורבותם שיפור.2

  . החינוך במערכת המעורבים הגורמים כל בין פעולה שיתוף ליצור.3

 

 התוכנית: של יעד אוכלוסיית

 .  ותיכון חטיבה ,יסודי: הספר בתי בשלושת התלמידים הם ישיר באופן היעד אוכלוסייה.1

 בתי החינוך למען והמתנדבים ספר בבתי שונות תכוניות הפעלת על הממונים כל הם עקיף .באופן2

  . הספר

 

 חברי הועדה: 

ח'ולה עותמאן בתפקיד יושבת ראש הועדה, מוחמד עומרי בתפקיד רכז החינוך , סאמי עותמאן 

בתפקיד רכז חינוך בלתי פורמלי,עלי איוב מנהל המנהל סוהא עבאהרי בתפקיד ליווי לועדה 
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ד ההורים בבתי ספר בתפקיד עובדת סוציאלית קהילתית, מנהלי בתי הספר בכפר, נציגים מוע

 ואנשי מפתח בכפר בעלי אינטרס והתעניינות בתחום החינוך. 

 המלצות והצעות:  

 . בוועדה.להפחית את מספר החברים המשתתפים 1

 .לחלק את הקבוצה לתת קבוצות ולכל קבוצה יהיו משימות ותפקידים שמוגדרים. 2

 ת סדירות. לשמור על קיום ישיבו.3

 עבאהריסוהא  :שם הסטודנטית 

 עביר עותמאן מדריכה:
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  :רקע

כי תלמידים רבים מגיעים לכיתה  עלה המצב מאבחון. בבית ספר תיכון שבכפר התבצע הפרויקט

 נמצאיםי"ב בלי הכוונה מקצועית או הגדרת מטרות לחיים אחרי סיום תיכון. פרויקטים רבים 

וכישורי חיים לצד ההכוונה  מיומנויותומופעלים בבית ספר אבל רובם לא שם הדגש על הקניית 

  המקצועית. 

 :  התוכנית מטרת

 . לחזק את הדימוי העצמי של התלמיד.1

 .   לחזק את המוטיבציה שלהם ללמוד.2

 וכישורי חיים.    מיומנויות.הקניית 3

  :היעד אוכלוסיית

 . תלמיד ותלמידה מכיתה י' 20קבוצה של  -המרכזית היעד לאוכלוסיית פונה הפרויקט

 דקות (שיעור).  45מדובר בחמשה מפגשים בכל מפגש תועבר סדנה במשך  : התכנית

נה היכרות והצגת הפרויקט, בנוסף לנושא "קביעת מטרות מטרת הסדנה הי סדנה ראשונה:

 סוהא). איך אני משיג את המטרה. הועבר על ידי, ( -ויעדים"

סדנה שניה: להכיר את התכונות והאישיות שלי על ידי שאלון לימלוי. הועבר על ידי עו"ס ,נסרין 

 שמאלי.  

 איך לנהל ולנצל את הזמן באופן יעיל. הועבר על ידיי,סוהא.  סדנה שלישית:

 סדנה רביעית וחמישית: הכוונה מקצועית, מכללה/אוניברסיטה, תנאי קבלה וכו'. הועבר על ידי

 עו"ס תעסוקתי חוסאם מחיסן. 

 

לערוך יותר סדנאות על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום ולהיעזר  צורך ישנו : להמשך המלצות

 מיומנויותהקניית  לצורך, התלמידים עם עשייה להמשך ממליצה. בארגונים ועמותות שונים

 למידה.

 חברי הועדה-דף קשר

 0526155230 عثمان خولة .1

 0546501931 العمري محمد .2
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 0543481822 عثمان سامي .3

 0522632543 سلمان أسامة .4

 0506688163 عليان ياسر .5

 0506202978 سلمان حاتم .6

 0509889866 عيسى لمعي .7

 052286042 جبارة ايمن .8

 026797160 عراف كاميليا .9

 0544545614 صبحي كمال .10

 0526217811 صبحي خلود .11

 0507112828 جابر أسامة .12

 6760104-02 ربه عبد سعيد .13

 0523887874 علي حسن فؤاد .14

  0543306212 عثمان مجد .15

 0526444677 سلمان زبيدة .16

 0544642603 ربه عبد منير .17

 0526881487 الفي انغام .18

 0502277867 عثمان منير .19

 0523726002 صبحي هبة .20

 0523308189 دلو أبو محمود .21

 0592999128 الوهاب عبد محمد .22

 0545453171 دلو أبو رضا .23

 0523909126 سلمان احمد .24

 0542338361 سلمان مودمح .25

 0528465476 سلمان محمد .26

 

 עבאהרי סוהא :הסטודנטית שם

 עותמאן עביר :המדריכה שם
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 רקע והסיבות לפרויקט

-הכפר שרפאת הוא כפר פלסטיני הנמצא בגבולות השטח המוניציפאלי של ירושלים. הכפר מונה כ

 תושבים.  תושבי הכפר שרפאת 12,000-תושבים ושוכן סמוך לכפר בית צפאפא המונה כ 1500

קהילות, והכפר בית צפאפא מהווה אף -מהווים קהילה חברתית אשר מורכבת בעצמה ממספר תת

הוא נקודת ייחוס עבור מרבית תושבי הכפר, כמעין מעגל מורחב המספק צרכים קהילתיים, 

 חברתיים, חינוכיים, כלכליים ועוד. 

תלמידים,  150-ה כי"א) המונ-השירותים הציבוריים שקיימים בשרפאת הם בית ספר (כיתות א'

עלאמי), ומועדון לבנים (ילדים וגברים) במסגד -מרביתם מבית צפאפא, גן ילדים (ראודת אל

הכפר. לא קיימים בכפר שירותי מסחר ובתי עסק. בכפר פועלת עמותה של נשים אשר מנוהלת על 

ה מקיימת ימים בשבוע. בנוסף, העמות 3סמי, ופעילותה העיקרית היא חוגי ספורט לנשים -ידי אם

תעסוקתי לנשות הכפר, מיזם שנמצא בתחילת דרכו ובשלב זה נשים מעטות -תיירותימיזם 

לוקחות בו חלק ונפח הזמן שהוא ממלא עבורן קטן ובלתי מספיק. גורם נוסף הפעיל בכפר הוא 

ההתאחדות הפלסטינית, אשר מפעילה מועדון במסגד, במסגרתו בין היתר מתאמנות קבוצת 

 ים וקבוצה של גברים.כדורגל של ילד

. מרבית הנערות והנערים בכפר 12-18הן נערות בגילאים  70-בני נוער, מתוכם כ 150-בכפר ישנם כ

לומדים בבית  50-לומדים בבית הספר התיכון העירוני השוכן בבית צפאפא, בעוד שמיעוט המונה כ

מערך הסעות לבית  הספר של הרשות הפלסטינית בשרפאת. עבור הנוער שלומד בבית צפאפא עומד

 הספר ובחזרה ממנו.

פעילות הפנאי בשרפאת לילדים ולנוער הינה פעילות דלה. במסגד הכפר פועל מועדון ששייך 

להתאחדות הפלסטינית לכדורגל, ובו מתקיימת פעילות לילדים ולנערים (בנים בלבד). הפעילות 

מתקיימת פעילות לבנות, המרכזית היא אימוני כדורגל במגרש בכפר. בימי שישי מפעם לפעם 

סביב נושאי דת. על פעילות זו אחראיות שתי נשים צעירות מהכפר, ולפי עדותה של אחת מהן, 

 בקירוב.  12פוקדות את הפעילות ילדות עד גיל 

פעילות נוספת מתקיימת מדי שנה בחופשת הקיץ. ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ביחד עם 

עות לפארקי שעשועים, טיולים ופעילויות בכפר עצמו. תושבים הקשורים למסגד, מארגנת נסי

 חלק מהפעילויות מיועדות לבנים בלבד, כמו מחנה.

בפועל, לא מתקיימת פעילות מכל סוג שהוא אשר מיועדת לנערות. על פי רוב, הנערות מגיעות 

הביתה בשעות הצהריים המאוחרות לאחר יום הלימודים, ולא קיימת עבורן אלטרנטיבה 

 ת בבית. להישארו
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הכפר שרפאת הוא כפר מסורתי, ומקובלת בו הפרדה בין בנים ובנות. משום כך, הבנות אינן 

 יכולות להגיע לפעילויות במועדון שמיועדות לבנים. 

 :מטרות ויעדים

 מטרות:

 .מתן מענה לצרכי הנערות אשר לא מסופקים מסגרת החינוך הפורמאלית 

 קבוצות החברתיות בכפר.קיום פעילות בקרב נערות מכל המשפחות וה 

 .יציבות של המסגרת לאורך זמן 
  קידום של קבוצות צעירות בכפר לפעילות משמעותית ולקיחת אחריות על נושאים

 החשובים להם.
 

 יעדים:

 .קיום מסגרת חינוך בלתי פורמאלי בכפר שתפעל בשעות אחר הצהריים 

 .שיתוף הנערות על מנת שתבחרנה בפעילות חיונית עבורן 

  אוירה מזמינה ונוחה לכל הנערות בכפר.יצירת 

 .יצירת קבוצה מובילה מתוך הכפר שתפעיל את המסגרת לאורך זמן 

 

 :אוכלוסיית היעד

 .13-17נערות בכפר שרפאת, בגילאי 

חלק משמעותי מהאפשרות לקיים את הפעילות תלוי בשילוב נערות וילדות צעירות יותר 

נה לצאת מהבית ללא הקטנות. לפיכך, חלק בחלק משעות הפעילות, שכן הגדולות לא תוכל

 מהפעילות מונהג ומועבר על ידי הנערות הבוגרות, וקהל היעד הוא הילדות הצעירות.

 

 :פעילות בשנה האחרונה

מועדון הנערות פועל מסוף חודש אפריל, במתכונת של בין פעם לפעמיים בשבוע. החל מחודש 

חודשי, בישיבה שהתקיימה בסוף חודש מאי עם יוני התחלנו לעבוד בשיטה של תכנון פעילות 

 צוות מוביל של נערות בוגרות.

בחודש הרמדאן (יולי) המועדון יהיה מושבת, פרט לפעילות ספונטאנית של הנערות, ויחזור 

 לעבוד אינשאללה בחודש אוגוסט.
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 :שיתוף גורמי ממסד ותושבים

מעורבת באופן ישיר עובדת סמי. -בפרויקט מעורב צוות עמותת הנשים בכפר, ובראשו אם

 אחת של העמותה בשם מרים קסואני. מוכתאר הכפר מעורב אף הוא באופן חלקי.

כמו כן, מעורבים עימאד אלג'אעוני, עו"ס קהילתי בלשכת הרווחה, ומיודעים בעלי התפקידים 

 הרלוונטיים במנהל הקהילתי.

 :המלצות להמשך סטטוס הפרויקט

חליפה שתמשיך את העבודה במקומי. ניסיונות האיתור הן בשלב זה נעשים מאמצים למצוא מ

מתוך הכפר ומלשכת הרווחה. הכוונה היא שאני אמשיך את העבודה במהלך חודש אוגוסט 

 כדי שניתן יהיה לפתוח את השנה עם קבוצה בנויה ומגובשת.

 

 ליל פטישי הסטודנטית:שם 

 lail.patishi@mail.huji.ac.il מייל:

 עות'מאןעביר  :המדריכה
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 :רקע והסיבות לפרויקט

. הכביש עתיד 39הכביש הינו חלק מתכנית המתאר הארצית לכבישים, וקרוי בשלב זה כביש מס' 

, שעודן מעובדות. בנוסף, מאחר להפריד בין בתי הכפר לבין מרבית האדמות החקלאיות שלו

שהתכנית במקורה הייתה צריכה להתקיים בחלק מערבי יותר של ירושלים, השינוי המוצע אינו 

, ולמעשה "מוחק" חלקה גדולה של בנייה ייעודית 2020תואם את תכנית המתאר ירושלים 

 למגורים.

ב המאיימת על צווארו לכשעצמו הוא כחר 39הטעמים לבחירה בפרויקט זה רבים. ראשית, כביש 

של הכפר. נושא האדמות וייעודן הוא נושא קריטי עבור אנשי הכפר, והם חשים שפוטנציאל 

ההתרחבות הפיזית של הכפר הוא תנאי קיומי להמשך החיים בו. שנית, הכביש מצוי כעת בשלבי 

זה  תכנון ואישור מתקדמים, אך טרם הוכרע הדין, וקיימת הזדמנות לשנות את הגזרה. שלב

מאפשר לאנשי הכפר להתארגן סביב החלטות משותפות ולפעול בצינורות אפקטיביים על מנת 

לקדם את האינטרס שלהם. בנוסף, הכפר ספג במהלך השנה האחרונה חווית כישלון צורבת סביב 

עירוני אחר שחוצה את אדמותיו ופוגע במקרם החיים בו. דווקא בשל טריות -מאבק כנגד כביש בין

ובשל המסקנות החדות מכישלון המאבק הקודם, זיהיתי הן צורך והן הזדמנות לתיקון החוויה, 

ברמה מסוימת של החוויה הקהילתית. הטעם האחרון, הוא עניינו של המנהל הקהילתי במטרות 

הפרויקט והבנה שלי שיש צורך לקדם תהליך עבודה באופן אינטנסיבי כך שלאחר סיום השנה 

 תוך המערכת והכוחות הקיימים בה. תוכל להיות לו המשכיות מ

 

 :מטרות ויעדים

 :מטרות

 מתן מענה לצורך אמיתי של תושבים במניעת סלילת הכביש האמור. •

מימוש זכותם הבסיסית של התושבים להיות שותפים בקבלת החלטות חשובות הנוגעות  •

 לגורלם, תוך שמירה על מסגרת עבודה יעילה ומקדמת.

 שמקורה בהחלטותיהם ובכוחםהעצמת התושבים לפעולה  •

 הנעת מעגל רחב של תושבים לפעול בכדי לתת מענה לצרכיהם •
 

 :יעדים

הזמנת כלל התושבים לפגישה הראשונה בצורה אפקטיבית, על מנת לאפשר למגוון רחב  •

 ככל הניתן של תושבים לנכוח ולתת ביטוי לצרכים שונים. 
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איתור הצרכים, ביחד עם הגדרת הבעיה וההשלכות ההיקפיות שלה, יעשו על ידי קבוצת  •

תושבים בליווי שלי, בכדי שיוכלו לזקק בעצמם מהגדרה זו מהם הצרכים של כלל 

 התושבים שיש לתת להם קדימות ולפעול למלאם. 

שיתוף של גורמים שפועלים בקהילה ובקשה למעורבות שלהם לפחות בשלב איתור  •

צרכים: המנהל הקהילתי, לשכת הרווחה, עמותות וארגוני חברה אזרחית שהוקמו ה

 בכפר.

יידוע של כלל תושבי הכפר, ובמיוחד של בעלי האדמות שיפגעו מסלילת הכביש, בדבר  •

 התכנית והסטטוס שלה.

 מתן הזדמנות ועידוד כלל התושבים להציע אפשרויות התמודדות עם המצב החברתי. •

ם נבחר שיכלול לפחות נציג אחד מכל חמולה שבבעלותה אדמות הרכבת צוות תושבי •

רלוונטיות, אשר יבחן לעומק אפשרויות שונות להתמודדות עם התכנית לסלילת הכביש 

 ויכין מסמך שעל בסיסו תתקבל החלטה על ידי מעגל רחב יותר של תושבים. 

של  כביטוי למערכת קבלת החלטות שמשתפת מקסימום תושבים, שאיפה לנוכחות •

שאינם מבעלי  5תושבים בקבלת ההחלטות המחייבת, ביניהם לפחות  50-למעלה מ

 האדמות.

בחירת אופי ההתמודדות עם התכנית לסלילת הכביש תיעשה על ידי התושבים המעורבים  •

 בהתארגנות.

 תכנית הפעולה על כל שלביה תיקבע על ידי התושבים. •

 ם) על ידי התושבים.בחירת שותפים נוספים לפעולה (מלבד התושבים עצמ •

העצמת, הכשרת וליווי צוות הפעילים ומתן כלים חיוניים לפעולה: קיום שתי פגישות  •

לקביעת תכנית עבודה, וליווי אישי של כל תושב באחריות שלקח על עצמו, במהלך חודש 

 לפחות.

העצמת התושבים ועידודם לקיים שיח עם המנהל הקהילתי, כך שהמנהל ירתם לדבוק  •

 צרכים של התושבים עצמם, ולהשקיע יחד איתם במה שהם מעוניינים לדחוף.בהגדרת ה

רתימת אנשים נוספים מבין תושבי הכפר, על ידי קבוצת הפעילים בפרויקט, לעשייה  •

והשתתפות באירועים שמצריכים נוכחות של הרבה אנשים (הפגנות וכו'). הגעה לרשימה 

 תושבים שמביעים רצון להשתתף בפעילויות כאלה לכשיתממשו.   200של לפחות 

רויקט, במידת האפשר (למשל, ייעוץ שימוש בכוחות מקצועיים מתוך הכפר לצרכי הפ •

 ידי עורכי דין, אדריכלים וכו' מהכפר, במידה וישנם).-מקצועי לצוותי הפעולה על

 

 :אוכלוסיית היעד

כל תושבי הכפר שרפאת, בדגש על בעלי האדמות שיושפעו באופן ישיר ומיידי מאישור 

 התכנית לסלילת הכביש.
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 :פעילות בשנה האחרונה

מחקר מעמיק מאד, משפטי ותכנוני, לגבי תכניות הכביש המדובר.  בשנה האחרונה נעשה

לאחר מכן, התקיימו מספר פגישות תושבים, עם נוכחות גבוהה מאד, בהן התקבלה החלטה 

להקים צוות מקצועי שיהיו בו נציגי כל משפחות בעלי האדמות, שיכין הצעות פרקטיות 

 עה בגלל סכסוכים פנימיים. שיובאו להצבעת כלל התושבים. בשלב זה, העבודה נתק

 :שיתוף גורמי ממסד ותושבים

בפרויקט מעורבים המנהל הקהילתי, במיוחד מנהל המנהל מר עלי איוב, והעו"ס הקהילתי 

 מר מוחמד לאפי. כמו כן, מעורב מוכתאר שרפאת, מר אסמעיל עווד.

 :המלצות להמשך סטטוס הפרויקט

ים שמאפשרים תחילת עבודה על הפרויקט, התושבים קיבלו לידיהם את כל הפרטים הבסיסי

והדבר נתון לבחירתם. מתפקידו של המנהל הקהילתי להמשיך ולעבוד לרווחת התושבים 

בנושא, אך כדי שהתוצאה תהיה לשביעות רצונם עליהם לקחת חלק פעיל בהתנגדות. כאמור, 

אותם לשם בשלב זה נכון לאפשר לתושבים לפנות לקבלת הכוונות נוספות, אך אין לדחוף 

 בכוח.

 

 ליל פטישי שם הסטודנטית:

 lail.patishi@mail.huji.ac.il מייל:

 עביר עות'מאן המדריכה:
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 רקע והסיבות לפרויקט: 

מכלל האוכלוסייה  20%-בני הגיל השלישי המהווים כ 5,000בשכונת בקעה תלפיות חיים כיום כ 

ומעלה. בירושלים, בשכונת בקעה תלפיות ריכוז התושבים בני הגיל  75בני  10%בשכונה, מתוכם 

 השלישי עומד על אחוז הכפול מהממוצע הארצי. 

מכלל אוכלוסיית בני הגיל השלישי  18.4%באוניברסיטת חיפה,  2004על פי סקר שבוצע *בשנת 

להתמודדות עם  חשופים להתעללות והזנחה. בעיריית ירושלים פותחו מענים שונים ותוכניות

התופעה, באמצעות הכשרת העובדים הסוציאליים בלשכה באיתור, זיהוי וטיפול. עם זאת, למרות 

העלייה באחוז בני הגיל השלישי המוכרים ומטופלים בלשכת הרווחה בעקבות העלאת המודעות, 

 מספרם עדיין קטן בהרבה מהמספרים המוערכים במחקרים. 

לאוכלוסייה זו, בחרתי בהתערבות קהילתית אשר תיתן מענה לאור נתונים אלו וחיבור אישי 

לצורך בהעלאת המודעות לתופעה. העלאת המודעות של תופעת האלימות וההזנחה תבוא לידי 

קבוצות מיקוד, כנסים ו 'שומרי סף' שעל כל אלו ארחיב  -ביטוי על ידי שלושה נקודות מרכזיות

 בהמשך. 

 מטרות ויעדים:

 המטרה היא העלאת המודעות לתופעת האלימות בבני הגיל השלישי בשכונת בקעה תלפיות. 

 יעדים: 
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 תושבים ואנשי מקצוע בקבוצות המיקוד, כנסים ושומרי הסף.  #160 השתתפות של לפחות 

 # דיווח אישי/בקשה למידע של משתתף אחד לפחות בכל מפגש בקבוצת מיקוד או כנס.

 # תשעה שומרי סף לפחות בשכונת בקעה תלפיות. 

 

 בשלב מאוחר יותר: 

במספר הפניות החדשות בלשכת הרווחה בקעה תלפיות לגבי בני הגיל השלישי  #10%עליה של 

ללא  10%נפגעי אלימות במהלך שנה שלמה מתחילת יישום תוכנית ההתערבות של שומרי הסף.  (

 שלישי). קשר לאחוז הגדל של אוכלוסיית הגיל ה

 

 אוכלוסיית היעד:

אוכלוסיית היעד האוטופית של התוכנית הם כלל תושבי שכונת בקעה תלפיות מכיוון שלעניות 

התעללות בני הגיל השלישי  -דעתי כל אחד ואחת יכול לעזור ולהועיל בכך שיכיר בנושא הקיים

 ובכלל בחשיבות ורגישות לאוכלוסייה זו. 

סיית הקשישים משכונת בקעה תלפיות, אנשי מקצוע מתחום באופן קונקרטי התמקדתי באוכלו

 זה, ארגונים ועמותות שונות העוסקות בנושא.  

 

 פעילות בשנה האחרונה:

בשנה זו לאחר . העלאת המודעות באה לידי ביטוי בעזרת קבוצות מיקוד, כנסים ו 'שומרי סף'

הכרות השכונה ואבחון המצב בניתי תוכנית עבודה תוך כדי פעילות שכללה מספר דברים. קבוצות 

שיתוף הלקוחות, נפגשתי עם תושבים ותיקים במקומות שונים כגון במועדונים ומקומות  -מיקוד

בים. מפגש של אוכלוסייה זו ואף בלשכת הרווחה על ידי פגישות יזומות שהזמנתי אליהם תוש

בקבוצת אלו שאלתי מספר שאלות שהכנתי מבעוד מועד וכך נוצר שיח עם התושבים, על ידי השיח 

הייתה נגישות גבוהה יותר לדבר איתם ולשאול שאלות, בנוגע לנושא האלימות, מה שבראש 

ובראשונה מעלה את המודעות לעניין, כמו כן עניתי על השאלות שעלו תוך כדי השיח ובנוסף 

צות מיקוד אלו מיקדתי את הכנסים כך שיתאימו לצרכיהם.  בכנסים היו דוכנים, בזכות קבו

עמותות וארגונים שונים אשר נתנו מידע רב ומענה לשאלות,  הרצאות בנושאים שונים כגון מיצוי 

זכויות, ניצול כלכלי, צוואות ירושות וכדומה, שיח באמצעות סרט על תופעת האלימות ואף סדנת 

בה.  מתוך הכנסים השאיפה היא שיהיו תושבים שישתתפו וייקחו חלק משמעותי יוגה צחוק וזומ

ויגויסו למען 'שומרי סף' . שומרי סף הוא רעיון שקיבלתי מכתבה שקראתי בעבר על הורדת מספר 

ההתאבדויות בקרב הנוער, שאחת מהדרכים המוצלחות לכך היו על ידי "שומרי סף". שומרי הסף 

יקים שיעברו הדרכה בנושא האלימות בדגש על דרכי פניה, סימנים במקרה זה הם תושבים ות

מחשידים וכדומה.  במקרה של אירוע אלימות למשל במועדון ספציפי, כל פעילי המועדון ידעו מי 

שומר הסף במועדון והוא יהווה נציג  שניתן לפנות אליו ובנוסף יהיה אמון על זיהוי סימנים 

 ים. מחשידים ודיווח לגורמים המתאימ

 

 

 



 

73 
 

 שיתוף: 

כנית התערבות זו פעלתי בשיתוף מלא עם מירב גיבור עו"ס בתחום הקשישים מלשכת לאורך כל ת

הרווחה בקעה תלפיות. לצורך הכנסים וקבוצות המיקוד פעלנו בשיתוף פעולה עם: מועדוני 

עמותה לשירותים קהילתיים לקשישים  -קשישים וקשישות בשכונת בקעה תלפיות, עמותת עידן

ם כלכלים לכנסים ואף מדריכות מטעמם אשר העבירו סדנת יוגה בירושלים אשר היוו גם תורמי

צחוק וזומבה, ארגון 'אורחים לשבת' אשר "משדכים" בין משפחות שרוצות לארח, לקשישים 

המרכז  -הגב' יעל רביבו ומתנדבים מהמרכז. מוזאיקה -שרוצים להתארח, מרכז למיצוי זכויות

קורסים למחשבים במחירים מסובסדים, עמותת לישוב סכסוכים בהסכמה, ארגון 'מחשבה טובה' 

, מטעם עמותה זו עמותה ארצית המעניקה סיוע משפטי לאוכלוסייה המבוגרת -יד ריבה (יד שרה) 

השוטר הקהילתי, הגב' רבקה פוקס ממרכז המידע לזקן,  -הרצתה עו"ד מיכל ווזנר, מר בני מולו

הרווחה בקעה תלפיות, כמו כן שיתוף  אגף הרווחה עיריית ירושלים. עובדות סוציאליות מלשכת

עם סטודנטים שעוסקים בתחום הקשישים וכמובן שיתוף עם אוכלוסיית הקשישים אשר עזרו 

 בבניית הכנסים והיוו חלק משמעותי מאוד בתוכנית ההתערבות. 

 

 

 סטאטוס הפרויקט והמלצות להמשך:

שני כנסים גדולים ומוצלחים עד כה התקיימו פגישות עם מספר קבוצות מיקוד ובנוסף התקיימו 

 מאוד בנושא זה.

 כנית ההתערבות ענתה על חלק נכבד מיעדיה. ת

בכל קבוצות וד הכנסים והעשייה המרובה.איש בקבוצות המיק 150הייתה השתתפות של כמעט 

אלימות, או לחילופין בקשה המיקוד קבוצות המיקוד והכנסים היה דיווח של קשיש/ה על מקרי 

 התוכנית טרם נכנסה לפועל.   -היעדים הנוגעים לשומרי הסףמבחינת  למידע.

 

 המלצות להמשך:

זו בצורת  כנית ההתערבות בדגש על פעילות קבועה לאוכלוסייהרך בהמשך ופיתוח תיש צו

העלאת המודעות היוותה מקום ופתח לאוכלוסייה  .כנית ל"שומרי הסף"כנסים/מפגשים ופיתוח ת

לשאול שאלות המעסיקות אותם, לדווח על מקרי אלימות, לקבל מענה ומידע רב ובכלל היוותה 

מענה לצורך בפעילות לאוכלוסייה זו. ניתן היה לראות שעם הזמן הייתה יותר התעניינות וביקוש 

עתי חובה להמשיך בתוכנית ההתערבות. מצד האוכלוסייה למפגשים ופעילות, על כן לעניות ד

ממליצה להמשיך בתוכנית בצורה מסודרת, זאת אומרת על ידי קבוצת פעילים ואנשי מקצוע 

שיתכננו ויפעלו יחד למען כנסים קבועים מדי חודש. כנסים ומפגשים באופן קבוע יהוו גם פתרון 

לכלית פיזית ומבחינת הזמן לבעיה הקשה של השיווק. (השיווק לכנסים היה קשה מאוד מבחינת כ

                                                            הדרוש לכך, במידה ותהיה פעילות קבועה תידרש פעולת שיווק קטנה יותר).                                                            

להזמינם לפעילויות השונות וכמו כן ניתן מתוך התוכנית אספתי פרטים של אנשי קשר אשר ניתן 

כנית בנושאי "שומרי הסף" והמשך הכנסים. יש לשים את מתוכם לגייס פעילים למען גיבוש ת

ם קשישים/זקנים/הגיל השלישי, אזרחי -הדעת לגבי ההגדרה של האוכלוסייה מבחינת השם

מר רב כולל סיכום פרויקט ניתן יהיה למצוא חו –ישנם עוד המלצות ומסקנות רבות ותיקים ועוד. 
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שאשאיר בעניין זה בלשכת הרווחה בקעה תלפיות וכמו כן ניתן לפנות אלי למייל המצ"ב. 

 בהצלחה. 

 

 אביה בן סעדון הסטודנטית:שם 

  avia.manh@gmail.com מייל:

 ישראל אמיר  מדריך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

). סקר התעללות והזנחה 2005* איזיקוביץ, צ., וינטרשטיין, ט. ולברנשטיין, א. (פברואר 

של  זקנים בישראל.                                                אוניברסיטת חיפה הפקולטה ללימודי 

 רווחה ובריאות המרכז לחקר ולימוד הזיקנה.

 

mailto:avia.manh@gmail.com
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 :רקע והסיבות לפרויקט
בשיכוני תלפיות פגשתי תושבים רבים שסיפרו כי שטח הכניסה לבלוק,  130במהלך עבודתי בבלוק 

שמוגדר כשפ"פ (שטח פרטי פתוח, כלומר שטח פתוח לציבור בבעלות התושבים, ללא אחריות מצד 

ודבר זה מפריע להם. ארגנתי מפגש עם  העיריה) מוזנח ביותר, מלוכלך ומלא עשבים שוטים

קבוצת תושבים דיירי הבלוק  -כחמישה מהתושבים הללו, שבמהלכה החלטנו להקים "וועד בלוק"

וליצירת גינות בו (כרגע קיימת בשטח השפ"פ גינה קהילתית אחת).  ןלניקיו -שתדאג לשטח השפ"פ

נבחרו חברי וועד הבלוק, שנכון לעכשיו מונים חמישה תושבים מכניסות שונות  ההשנייבפגישה 

(בבלוק יש שמונה כניסות, כך שחסרים עוד שלושה תושבים לוועד). כל התושבים שנבחרו לוועד 

הבלוק מוכרים בכניסות שלהם ויש ביכולתם ליצור קשר עם שאר הדיירים. חלקם אף מתפקדים 

 כוועד הבית בכניסתם.

 
 :םרות ויעדימט

) 2השפ"פ. ( ןבניקיו) לפעול מול העיריה ושאר דיירי הבלוק על מנת לטפל 1מטרות הוועד הינן: (

) לארגן אירועים קהילתיים 3לעבוד ליצירת גינות קהילתיות נוספות בשאר שטחי הבלוק. (

בכל ) לסייע ליצירת וליווי וועדי בתים 4לתושבים כדי להגביר את רמת הקהילתיות בבלוק. (

) לארגן פעולה במקרי הצורך, כדוגמת פיצוץ בצינור ראשי המחייב הוצאה כספית מכלל 5כניסה. (

 דיירי הבלוק.

) מיסוד מעמדו של הוועד 2) גיוס עוד שלושה תושבים מהכניסות החסרות. (1יעדים עכשוויים: (

יתוח הוועד ) פ4. (ןהניקיו) השגת שיתוף פעולה מצד העיריה בנושאי 3מול שאר התושבים. (

 כקבוצה.

 

 
 :אוכלוסיית היעד

משפחות. זוהי  64-בדרך חברון, שיכוני תלפיות. בבלוק גרות כ 130אנו פונים לכל תושבי בלוק 

אוכלוסייה מגוונת והטרוגנית מאוד, הכוללת זוגות ומשפחות צעירות ממוצא אשכנזי וספרדי, 

לשעבר, פליטים ומבקשי מקלט, משפחות וותיקות, קשישים, יהודים יוצאי אתיופיה וברה"מ 

אקונומי של רוב האוכלוסייה  -מהגרי עבודה, סטודנטים הגרים בשותפות ועוד. מצבה הסוציו

 מוגדר נמוך, וחלקם מקבלים סיוע מלשכת הרווחה.

 

 :פעילות בשנה האחרונה
התושבים  מחויבותהוועד הינו גוף חדש יחסית, ולכן עד עתה התרכזנו בעיקר ביצירת הקבוצה, 

לפעילות, הגדרת מטרות הקבוצה ודיונים על דרכי הפעולה האפשריות. בין לבין אירגן הוועד 

 אירוע פסח בגינה הקהילתית, אליו הגיעו תושבים רבים.
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 :)שיתוף (גורמי ממסד +תושבים
נכון לעכשיו העובדות הקהילתיות של לשכת הרווחה, אפרת יגור ונוגה שמעון, שותפות לתהליך, 

 והן אף הגיעו למפגש עם הוועד ועוזרות בתפעולו.

יובל קומם, גרעינרית מגרעין דבש לגינות קהילתיות, אף היא שותפה בוועד ובעיקר בעזרה בנושא 

 הגינון. בשנה הבאה ישותף הגרעינר החדש.

חמשת תושבי הוועד הם השותפים העיקריים בתהליך, והם מכירים את שכניהם ואת שטח 

 ש ביכולתם לשתף גם את שאר התושבים.מגוריהם כך שי

 
 :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך

בבלוק ופועל ליצירת שת"פ עם  ןהניקיונכון להיום הוועד מונה חמישה חברים, מתמקד בנושא 

העיריה בנושא.  הוועד אף מעורב באירועים הקהילתיים הנעשים בגינה הקהילתית ולוקח חלק 

 פעיל בהם.
המלצות להמשך: לפעול להגשמת המטרות של הוועד: לנסח אג'נדה מסודרת, ליצור קשר עם 

נציגי העיריה, לדבר עם תושבי הבלוק שישתתפו ביוזמה, לנקות את השטחים המוזנחים בשפ"פ 

 ולדאוג לתחזוקתם בליווי העיריה.

 
 כרמל ובר שם הסטודנטית:

 carmel.veber@mail.huji.ac.il מייל: 
 ישראל אמיר מדריך:
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 :רקע והסיבות לפרויקט

הוקמה לפני כשנתיים ע"י תושב הבלוק, בועז בנישו. בהמשך קיבל  130הגינה הקהילתית בבלוק 

בועז סיוע מלשכת הרווחה והחברה להגנת הטבע, שהקצו תקן של גרעינר מגרעין דבש לגינות 

בלשכת הרווחה מאמינות כי הגינה מאפשרת מקום מפגש קהילתי לתושבי  קהילתיות. העו"ק

 הבלוק.

 
 :םמטרות ויעדי

) עידוד ערכים אקולוגיים 2) הגברת תחושת הקהילתיות והקשר בין תושבי השכונה. (1( מטרות:

(בו התושבים  ) יצירת מקום מפגש קהילתי בשטח השפ"פ3, שמירת הטבע וכדו'. (מחזורכמו 

 נפגשים לעיתים רחוקות).

) חיבור הגינה לוועד 2) יצירת קבוצת פעילים המתמידים ומגיעים לגינה מדי שבוע. (1יעדים: (

הבלוק ולקבוצות קיימות נוספות של תושבים הפועלות בשכונה כדי לפתח תהליכי שיתוף 

ים ואביזרים נוספים ) פיתוח הגינה והרחבתה לשאר שטחי השפ"פ, הוספת ספסל3תושבים. (

 ) הוספת קומפוסטר לגינה.4ליצירת מקום מפגש. (

 
 :אוכלוסיית היעד

 בפרט, ללא הבדל גיל, גזע ומין.  130הגינה מיועדת לכל תושבי השכונה בכלל ובלוק 

 
 :פעילות בשנה האחרונה

בה בשנה האחרונה פועלת הגינה באופן קבוע מדי יום ראשון אחר הצהרים, ובנוסף מתקיימים 

אירועים סביב חגים: מסיבת ט"ו בשבט, אירוע פסח, מדורת ל"ג בעומר, סרט בגינה וצפויה 

 להתקיים הרצאה בנושא שנת השמיטה בהמשך.

 
 :)שיתוף (גורמי ממסד +תושבים

הגרעינרית מגרעין דבש, יובל, הינה מפעילת הגינה בפועל והיא זו המארגנת את הפעילות בה. 

 להגנת הטבע ופורום "אייטק", שמהווים שותפים סמויים בתהליך.  גרעין דבש פועל עם החברה

 קט.ונוגה שמעון, אף הן שותפות בפרויהעובדות הקהילתיות בלשכת הרווחה, אפרת יגור 

 קיימים תושבים רבים אשר שותפים בגינה ומגיעים לפעילויות ברמות שונות של התמדה.

 
 :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך

כרגע הגינה פועלת כרגיל בימי ראשון אחה"צ, ומתוכננים אירועים נוספים בקיץ, כמו ההרצאה 

 בנושא שנת השמיטה, הבאת קומפוסטר לגינה ואירועי קיץ לילדים.
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  המלצות להמשך:

שיתוף תושבים מסיבי בכל הקשור לפעילויות הגינה, חיבור הגינה לקבוצות תושבים שונות 

הצעירות, וועד הבלוק, מועדוני הקשישים וכו', הרחבת הגינה לשאר שטחי בשכונה כמו המשפחות 

 השפ"פ המוזנחים, יצירת קבוצת פעילים מתמידה וקבועה.

 
 כרמל וברשם הסטודנטית: 

 carmel.veber@mail.huji.ac.il מייל:
 ישראל אמיר מדריך:
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 :רקע והסיבות לפרויקט

במיוחד, הבחנתי  כי ברבות מהכניסות אין מנקה  130במהלך המיפוי שערכתי בשכונה ובבלוק 

קבוע, הקירות לא מסוידים, תיבות הדואר מתפרקות, הגג דולף, ובחלק מהכניסות אף אין אור 

רה מכיוון שאין וועד בית מסודר המרכז במדרגות. תושבים רבים קבלו על כך וטענו כי הדבר קו

את העניינים הללו ודואג להם. בנוסף, תושבים רבים סיפרו כי הם אינם מכירים את שכניהם 

למרות שהיו רוצים בכך, וכי הם אינם מרגישים קשר לסביבת מגוריהם. מכיוון שכך, החלטתי 

התקלות הללו ויעזור ליצירת לסייע לתושבים להתארגן וליצור וועד בית לכל כניסה שיטפל בכל 

 ההיכרות בין התושבים.

 
 :םמטרות ויעדי

) שיפור רמת ואיכות החיים בבלוק 2) יצירת וועדי בתים אקטיביים ומתפקדים. (1מטרות: (

) יצירת מסגרת המגבירה את הקשר בין השכנים ואת תחושת הקהילתיות 3מבחינה פיזית. (

 ביניהם.

) טיפול בתקלות הפיזיות 2בתים מתפקדים (אחד בכל כניסה). () הקמת שמונה וועדי 1יעדים: (

) שיפור 3קיון שוטף, סיוד הקירות ותיקון תיבות הדואר. (יבכל כניסה, כגון חשמל במדרגות, נ

 הקשר בין השכנים ויצירת היכרויות ביניהם.

 
 :אוכלוסיית היעד
כניסות. זוהי  8-משפחות ב 64-כבדרך חברון, שיכוני תלפיות. בבלוק גרות  130כל תושבי בלוק 

אוכלוסייה מגוונת והטרוגנית מאוד, הכוללת זוגות ומשפחות צעירות ממוצא אשכנזי וספרדי, 

משפחות וותיקות, קשישים, יהודים יוצאי אתיופיה וברה"מ לשעבר, פליטים ומבקשי מקלט, 

רוב האוכלוסייה אקונומי של  -מהגרי עבודה, סטודנטים הגרים בשותפות ועוד. מצבה הסוציו

 מוגדר נמוך, וחלקם מקבלים סיוע מלשכת הרווחה.

 
 :פעילות בשנה האחרונה

עד עתה הוקם וועד פעיל ומתפקד בכניסה א', שתיקן תקלות טכניות רבות בבניין ופיתח את 

הקשר בין התושבים. בכניסה ז' הוקם וועד אך נתקל בקשיים רבים, וכרגע הוא מלווה ע"י ארגון 

ח' נוצרו קשרים עם שכנים רבים, -ישור ופתרון סכסוכים. בכניסות ב', ד', ה', ו' ומוזאיקה לג

ביניהם כאלה המפעילים וועדים עצמאיים וגובים כסף מהשכנים, אך לא הוקמו וועדים חוקיים, 

 ובכניסה ג' לא נוצר עדיין שום קשר.

 

 :)שיתוף (גורמי ממסד +תושבים
 עות לתהליך ולוקחות לעיתים חלק בו.העובדות הקהילתיות בלשכת הרווחה מוד

 ארגון מוזאיקה פועל עם הוועד בכניסה ז'.
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יקט, חלקם מתפקדים בו כוועדים וחלקם יהיו וועדים תושבים רבים בבלוק שותפים לפרו

 בהמשך.

 
 :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך

נכון לעכשיו הוועד בכניסה א' מסוגל לתפקד בכוחות עצמו וזקוק למעט סיוע בארגון ישיבות וועד, 

הוועד בכניסה ז' מלווה ע"י מוזאיקה ובשאר הכניסות התושבים ממתינים לסטודנט שייכנס 

 בשנה הבאה. 

ם בהן, המלצות להמשך: עבודה עם התושבים הפעילים בכניסות בהן אין עדיין וועד והקמת וועדי

סיוע לוועד בכניסה א', ליווי הוועד בכניסה ז' ועמידה בקשר עם מוזאיקה, יצירת קשר עם וועד 

 הבלוק אשר חלק מתפקידיו הינם סיוע וליווי וועדי בתים בבלוק.

 
 כרמל ובר שם הסטודנטית:

 carmel.veber@mail.huji.ac.il מייל:
 ישראל אמיר מדריך:
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 רקע:

 הנפש נכי את לדחות הייתה המגמה. וסטיגמתית מפלה הייתה הנפש נכי אל ההתייחסות בעבר

 ערך שווה אינו, נפשית הפרעה לו שיש מי כי הייתה הסטיגמה. האנושית החברה מן ולהרחיקם

 עם אנשים לזכויות התנועה הטווח והתפתחות ארוכות התרופות התפתחות עם. אחר אדם בן לכל

 לצאת ואף, יציב תפקודי למצב להגיע יכולים נפש מחלת עם שאנשים הגישה התפתחה מוגבלויות,

 מובילים במקצועות כולל, הקהילה בחיי מלאה השתלבות תוך, בקהילה ולתפקד החולים מבתי

השינוי שנעשה הינו שינוי מקיף שהתחולל גם בעולם האקדמי  .אחריות הדורשים ותפקידים

העוסק בידע התיאורטי בו נעשה מעבר ממודל רפואי המתמקד בפתולוגיה למודל חברתי 

המתמקד בחלקים הבריאים. וגם שינוי בשפה מ'נפגע נפש' או 'משוגע' למתמודד עם פגיעה נפשית, 

 שינוי המעיד על שינוי תפיסתי מהותי.

חוקק 'חוק שיקום נכי  2000חברתי והאקדמי הוביל בסופו של דבר לשינוי חוקתי ובשנת השינוי ה

על פי חוק נקבע כי מתמודדים עם מחלות נפש יטופלו בתוך הקהילה מתוך מגמה  נפש בקהילה'.

לשלבם ככל שניתן בחברה. בחוק נקבע כי יוקמו וועדות שיקום אזוריות שתפקידן לקבוע זכאותו 

ת שיקום. עוד נקבע כי נפגעי הנפש זכאים על פי חוק לתוכנית שיקום שתורכב של אדם לתוכני

 .משירותים הכלולים ב'סל השיקום' ובהיקף שנקבע ע"י הוועדה

אחד המענים שניתנים בתחום התעסוקה כחלק מ'סל השיקום' הינו מועדון תעסוקתי. "מועדון 

שאינה יכולה להשתלב במסגרות תעסוקתי הינה מסגרת טרום תעסוקתית המיועדת לאוכלוסייה 

תעסוקתיות דרשניות וזקוקה למסגרת תומכת אינטנסיבית. התוכנית כוללת מגוון פעילויות, 

 ).2013קבוצות להעשרה והקניית מיומנויות שונות" (חוברת שירותים, 

מועדון קול מחול ומכחול הינו מועדון תעסוקתי המופעל על ידי האגודה לבריאות הציבור. 

מתמודדים עם נכות  בשכונת ארנונה. לקוחות המועדון הינם יהודה רח' שלוםשוכן ב המועדון

נכות. המועדון מורכב משני  40%נפשית שנמצאו זכאים לסל על ידי ביטוח לאומי בשיעור של מעל 

מתמודדים. המועדון  100ולוקחים בו חלק מעל  קוגניטיביתמועדון תעסוקתי ומכינה  -אגפים

 .13:00 - 9:00פעילותם בשעות הבוקר בין השעות  והמכינה מקיים את

 :קטהפרוי  מטרות ויעדי

 לקדם שילוב והשתתפות של אוכלוסיית המתמודדים עם פגיעה נפשית בקהילה. המטרה:

כיום ההבנה בארגונים רבים בתחום בריאות הנפש היא כי לא די בכך שהמוסדות נמצאים במרחב 

השתתפותם של המתמודדים בחיי הקהילה. לשם כך מוקמות הקהילתי אלא יש לקדם ולעודד את 

יוזמות הן בתחום התעסוקה והן בתחום החברה והפנאי שמטרתן לקדם את השילוב. הפרויקט 

 הוא צעד קטן נוסף בתהליך הזה.
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-) שילוב חברי המכינה והמועדון בעשיה בגינה קהילתית 'גן החורשה'. הגינה נמצאת כ1 יעדים:

והחיבור נולד מתוך הבנה שהגינה מטרתה לשמש מקום מפגש לתושבים ויכולה מ' מהמועדון  300

 לשמש פלטפרומה טובה לקשר עם הקהילה.

) שילוב צוות 'משתלבים בקפה' במכירה בדוכנים באירועים קהילתיים שיערכו מחוץ למועדון. 2

ופעל על ידי במועדון מופעל בית קפה קטן שמיועד לשימוש חברי המועדון והמכינה. בית הקפה מ

צוות הפרוס במשמרות על פני השבוע כולו. המטרה היא להרחיב את פעילות הצוות שיוכל לעבוד 

 גם באירועים שיערכו בקהילה ובמנהל הקהילתי.

 אוכלוסיית היעד:

אלו המתמודדים חברי המועדון והמכינה. חברי  -העבודה נעשית מול שתי קבוצות: האחת

המועדון מכיל  -, הן מבחינה מגזרית20-60 -ד הן מבחינת הגילאיםהמועדון והמכינה מגוונים מאו

ושאינם דתיים, יהודים וערבים. והן מבחינת -בתוכו פסיפס אנושי המורכב מעדות שונות, דתיים

המקום  מכיל בתוכו חברים המתמודדים עם קשיים נפשיים שונים וברמות  -רמות התפקוד

סל השיקום נמצא לנכון כי המענה הטוב ביותר  שונות. המכנה המשותף לכולם הוא שבוועדת

 עבורם יהיה מועדון תעסוקתי.  

הקבוצה השנייה אלו קהילת תושבי שכונת ארנונה במטרה ליצור עמהם פעילויות משותפות 

 ולפעול להפחתת הסטיגמה. 

 פעילות בשנה האחרונה:

 השתתפות בגינה הקהילתית:

) ברכת 2) נטיעות בט"ו בשבט. 1 -מכינהנערכו שני אירועים בגינה בהשתתפות חברי ה •

 האילנות בראש חודש ניסן.

'הליכה', וארוחת בוקר  -נערכה אחת לשבוע בימי חמישי קבוצה של חברי המועדון שכללה •

 בגינה.

נערכה אחת לשבוע קבוצה של חברי מכינה בימי חמישי בה לקחו חלק חברי המכינה  •

 במטרה לתרום ולהשתתף בפיתוח הגינה.

 ה:דוכן קפ

סיורים בבתי קפה בירושלים בהשתתפות צוות בית הקפה הפועל במועדון.  3נערכו  •

הסיורים כללו חלק לימודי של הכירות עם הפעילות של בתי קפה בעולם העסקי 

 ובמפעלים המוגנים, וחלק של גיבוש הצוות.

שנערך במנהל  נערכו שתי מכירות בדוכני קפה ביריד שנערך בשכונה ובפסטיבל צמי"ד •

 הקהילתי.
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 שיתוף:

העשייה במשך השנה נעשתה בעיקר אל מול חברי המועדון והמכינה שהשתתפו בקבוצות ומול 

חברי צוות בית הקפה שבמועדון. בנוסף חלק משמעותי בעבודה נעשה יחד עם צוות המועדון 

 וסטודנטים נוספים מתחומי טיפול אחרים שעושים בו הכשרה. 

 בשיתוף של הפעילות המרכזיות בגינה הקהילתית ובשיתוף רכזת הצמי"ד במנהל.הפרויקט נעשה 

 

 סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך:

הפרויקטים נמצאים כבר בשלב הביצוע אולם בהיקף מצומצם יחסית. נוצר הקשר הראשוני בין 

לישיבת צוות המועדון לגינה ונבחנו סוגים שונים של פעילויות. גם בבית הקפה ישנו צוות שנפגש 

אחת לשבוע וחלקו לקח חלק בפעילויות מחוץ למועדון. אולם להבנתי הפרויקטים עדין נמצאים 

 בשלב ראשוני וטרם נוצר בסיס יציב להמשכיותם וכן טרם נוצר שיתוף של ממש יחד עם תושבים.

להבנתי על מנת לאפשר לפרויקטים להמשיך לשנה הבאה ועל מנת לאפשר לסטודנטים עשיה 

 ירה משמעותית יש צורך בתאים הבאים:ויצ

) לבחון שוב את קיום הפרויקטים ולבדוק האם המועדון והמכינה מעוניינים בהמשכיותם 1 

 ומוכנים להקצות להם את הזמן והמשאבים הנדרשים.

) לפעול ליצירת קבוצת פעילים מתוך הקהילה בארנונה על מנת שיהיה ניתן ליצור פעילויות 2

 ה.משותפות עם הקהיל

) יש להקצות זמן במערכת השעות של המועדון והמכינה שיוקדש לנושא של שילוב בקהילה, 3

ובנוסף להקצות איש צוות מתוך המכינה/ מועדון אשר הפרויקטים יהיו בתחום אחריותו והוא 

 ייתן להם את הגיבוי במהלך השנה וההמשכיות במעבר משנה לשנה.

 ארי-מתנאל לב שם הסטודנט:

 matanellev@gmail.com  מייל:

 ענת פלדמן שם המדריכה:
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 רקע והסיבות לפרויקט: 

באבחון המצב שערכנו בתחילת הכשרתנו, גילינו כי ישנו חוסר בשילוב המתמודדים בקהילה שבה 

קהילת ארנונה. המתמודדים אשר מגיעים לעמותת אנוש מרגישים מאוד בטוחים  -הם נמצאים

אך ברגע שהם עוזבים את שערי אנוש, הם מרגישים אבודים ולא שייכים. בנוסף, כאשר ראיינו 

בקרבת עמותת אנוש הופתענו לגלות כי הם אינם מודעים לכך שהעמותה יושבת תושבים שגרים 

לידם. התושבים אשר ראיינו הביעו עניין בלהכיר את המתמודדים ולשמוע יותר על עמותת אנוש. 

ת ארנונה גילינו כי ישנם קהילות אשר מאוד כאשר פגשנו קהילות שנמצאות בשכונלבסוף, 

 עם עמותת אנוש ולשלב את המתמודדים בקהילה.  מעוניינות ליצור שיתוף פעולה

) חשבנו רבות כיצד ליצור את השילוב של המתמודדים בקהילה. הסיבה העיקרית אשר 2 

בעקבותיה בחרנו באירוע של לקראת שבת הינה מכיוון שהמתמודדים מרגישים יותר בנוח 

 להשתלב עם אנשים אחרים באירועים ושמחות. 

האחראית עלינו באנוש סיפרה לנו כי לקראת סוף השבוע, בימי שישי  -) דרישות בעלי תפקידים3

המתמודדים מוצאים את עצמם בבדידות ביחס לשאר השבוע. לא מעט מהמתמודדים  -ושבת

אינם חיים או לא בקשר עם משפחתם ובסופי שבוע אין פעילויות במועדונים של אנוש. לכן, רצינו 

השבוע כאשר ייתכן שלאחר מכן יכולה להיווצר ידידות בין ליצור אירוע קהילתי שיהיה בימי סוף 

 שיזמינו את המתמודדים לארוחת שישי) -המתמודדים לבין תושבים בקהילה (לדוגמא

) אחת הסיבות העיקריות שבחרנו בקבלת שבת הייתה מכיוון שקבלת שבת הינו סוג של "תירוץ" 4 

שבת מיוחדות ושונות, שאינן קשורות אך  לאירוע שכונתי ולחיבור בין אנשים. כיום ישנם קבלות

ורק בתפילה, קבלות שבת כוללות אף אירועים של מוזיקה, אוכל וחגיגה של אנשים מכל הסוגים 

 לפני שהשבת נכנסת. 

 

 מטרות ויעדים:
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 :מטרות ויעדי השיתוף
 ) יצירת הזדמנויות חדשות לקשור קשרים חברתיים בין מתמודדים לקהילות שונות:1 

 מתושבי השכונה יכירו מתמודדים אישית ויותר לעומק.  20-30לאחר קבלת השבת לפחות  .א

 20-30תושבים מקהילות שונות לקבלת שבת והגעה של  30-40הגעה של לפחות  .ב

 2-3מתמודדים מאנוש לקבת שבת. לאחר הקבלת שבת, ליצור עוד סדרה של לפחות 

ונה ובכך תהיה הגבלה בניכור אירועי קיץ שבהם קהילת אנוש תארח את קהילות ארנ

 החברתי בקרב אנשים. 

 ) השגת מטרות הארגון2 

לפחות שתי פגישות של  -שילוב הדרגתי של המתמודדים עם אנשים מחוץ לעמותת אנוש .א

 המתמודדים עם נציגים של השכונות לפני קבלת השבת. 

בצורה אנשים יכירו את המתמודדים  20-30בין  -שילוב המתמודדים בקהילת ארנונה .ב

 יותר מעמיקה לאחר קבלת השבת.

 קבלות שבת בין קהילתיות פעם בשלושה חודשים.  -קשר רציף עם הקהילות .ג

 ) מתן מענה לצרכים אמיתיים של תושבים 3 

 מפגש שכונתי בין קהילתי בימי שישי פעם בשלושה חודשים.  .א

מפגשים בין מתמודדים לתושבי  -היכרות רציפה של מתמודדים עם הקהילות בארנונה .ב

 מפגשים בשנה.  2-3השכונה בחגים, בתקווה שיהיו לפחות בין 

 אירוח של מתמודדים בבתים של תושבים בקהילה בסופי שבוע.  .ג

 

 :אוכלוסיית היעד
דדים אשר נמצאים בעמותת מבחינת עמותת אנוש האוכלוסייה אשר פנינו אליה הייתה כל המתמו

נכות בסל שיקום והם מגיעים  40%אנוש, לעמותת אנוש מגיעים מתמודדים עם קיבלו מעל 

כל מתמודד אשר  -למועדונים החברתיים, למרכז ענת לאומנות, חוגים שונים ונמצאים בדיור מוגן

 נמצא בעמותת אנוש היה בתוך אוכלוסיית היעד שלנו. 

 

בשכונת ארנונה, רצינו לשלב את המתמודדים עם קהילות אשר באמת מבחינת אוכלוסיית היעד 

רוצות להכיר את המתמודדים ולשלבם בקהילה. לכן האוכלוסיית יעד הייתה קהילות אשר הכרנו 

לפני האירוע לקראת שבת, אשר הכרנו אותם למתמודדים לפני האירוע ואשר באמת הביעו רצון 

לה. בהתחלה רצינו לפנות לכל התושבים בשכונת להכיר את המתמודדים ולשלבם בתוך הקהי

לכל התושבים אך בגלל הרגישות של המצב ומכיוון  פלייריםארנונה ואכן לקראת האירוע חילקנו 

שרצינו שהמתמודדים יחוו חוויה טובה וחיובית וירצו להכיר ולהשתלב עם עוד אנשים, בחרנו 

ת במפגש איתם. בנוסף, הקהילות כמובן להפגישם עם קהילות ספציפיות אשר באמת היו מעוניינו

 היו משכונת ארנונה מכיוון ששם יושבת עמותת אנוש. 

 

 פעילויות בשנה האחרונה:
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בתחילת השנה לאחר שהחלטנו על האירוע לקראת שבת, אנחנו הסטודנטיות עשינו מיפוי של 

הקהילות בשכונת ארנונה ויצרנו קשר עם כל הקהילות. הקהילות אשר היו מעוניינות בלהכיר את 

המתמודדים ולשלבם, קבענו פגישה והלכנו והסברנו להם בכללי על עמותת אנוש ועל המתמודדים 

פעולה. לאחר מכן, התחלנו ליצור  אתנועל האירוע לקראת שבת והצענו להם לשתף  וסיפרנו להם

מפגשים בין  המועדונים החברתיים לקהילות שונות: הגיעו נציגים מקהילת שי עגנון למועדון 

ומעלה, בעלי רמת תפקוד נמוכה) ועשינו יחד פעילות בנוגע  45לתלפיות ( מתמודדים בגילאים 

בעלי רמת תפקוד בינוני וגבוהה)  25-45ור על אחד. מועדון שש (גילאי למשמעות של השבת עב

נפגשו עם קהילת דגל יהודה וגם כן עשינו יחד פעילות על השבת ומשמעותה. מועדון דוברי אנגלית 

(מתמודדים מכל הגילאים וכל רמות התפקוד אשר דוברי אנגלית) נפגשו עם נציגים מקהילת דגל 

בין מועדונים לקהילות שונות יצרנו מפגש עם נציגים ממועדונים  יהודה. לאחר כל המפגשים

שונים ונציגים מקהילות שונות בכדי לחשוב יחד על האירוע לקראת שבת, מה היינו רוצים שיהיה, 

עשינו פגישות של סיור מוחות לקראת  המועדוניםמה התפקיד של כל אחד וכו. בו זמנית, בתוך 

עורבים, הם החליטו איזה שירים יהיו, איזה אוכל יהיה, מה האירוע, המתמודדים היו מאוד מ

 יהיה בפעילויות לילדים וכו. 

לקראת האירוע יצרנו קשר עם כמה נגנים וביקשנו אם יוכלו להופיע עבורנו בהתנדבות, בהתחלה 

לנגן בהתנדבות אך התאריך של האירוע לא  להגיעקבוצת נגנים בשם "נאווה תהילה" הסכימו 

" אשר הסכימו להגיע בתשלום סמלי Doctor Jazzוף יצרנו קשר עם להקה בשם "התאים, לבס

 לאחד והם אכן הלהקה שהגיעה והופיעה. ₪  100של 

ביקשנו עזרה בתקציב ובמימון האירוע מעמותת אנוש, קואליציית ירושלים  -מבחינת תקציב

קהילתי את הפרסום . לבסוף, קואליציית ירושלים מימנה את הלהקה, המנהל ההקהילתיוהמנהל 

 ₪.  1,000ועמותת אנוש את כל השאר. עלות כל האירוע היה :

מבחינת פעילויות לילדים: השגנו לא מעט חומרים מאתי הרכזת תרבות במנהל הקהילתי, היו 

 משחקים באנוש שהבאנו וכל מיני משחקים שונים מתרומות שונות.

ברה שתעצב ותדפיס עבורם, תלינו פליירים שבועיים לפני האירוע, הכנו פליירים ושלחנו אותם לח

גדולים בכל הקהילות וחילקנו לתושבים בשכונה. לקראת האירוע, הלכנו יחד עם קבוצת 

מתמודדים לרמי לוי ושם המתמודדים החליטו מה לקנות מבחינת השתייה והכיבוד לאירוע. 

יה לשירה בציבור. כמו המתמודדים הכינו בתוך המועדונים קישוטים לאירוע, הכינו שירונים שיה

 . האזורכן המתמודדים הגיעו יחד איתנו שעתיים לפני האירוע בכדי להכין ולקשט את 

 

 :שיתוף (גורמי ממסד +תושבים)

בכדי שהפרויקט של שילוב המתמודדים בקהילה יצליח, שיתפנו  -הצוות בעמותת אנוש •

הסברנו להם את  -את הצוות בעמותת אנוש. הייתה פגישה עם הרכזות של המועדונים

מטרת הפרויקט והתייעצנו כיצד יהיה נכון להתנהל מול המתמודדים ולהכין אותם 

לשילוב בקהילה ולהיכרות עם אנשים מחוץ לעמותה. בנוסף, בישיבות צוות של כל הצוות 

של אנוש הצגנו את הפרויקט וכמו כן הצגנו אותנו לצוות המתנדבים של אנוש. השיתוף 

 ל אנוש, אחראית על התחום החברתי והרכזות של המועדונים.הרציף היה מול מנה
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שיתפנו את המתמודדים מתחילת הפרויקט, התייעצנו איתם. המתמודדים  -המתמודדים •

היו שותפים מלאים בהחלטות החל במה האירוע יכלול, בפגישות עם נציגי קהילות 

ציבור וכמו כן בעזרת ובהכנת קישוטים לאירוע, קניות של אוכל וכיבוד, שירונים לשירה ב

חלוקת הפליירים. בנוסף, באירוע עצמו המתמודדים הגיעו מוקדם לעזור ונשארו מאוחר 

 יותר בכדי לנקות ואחד המתמודדים הציג את המתמודדים באנוש באירוע עצמו. 

קהילות בשכונת ארנונה שהשתתפו בפרויקט: דגל יהודה, ארנונה צעירה, שי עגנון,  •

 קהילת ידידיה.

ארגונים שעזרו בתקציב האירוע: המנהל הקהילתי בקעה רבתי, קואליציית ירושלים  •

 ועמותת אנוש. 

 

 :סטטוס הפרויקט והמלצות להמשך

שלנו הייתה ליצור שילוב של המתמודדים בעמותת אנוש עם קהילות  הפרויקטהחשיבות של 

בין המתמודדים בשכונת ארנונה. אין ספק כי האירוע לקראת שבת יצר התחלה של היכרות 

והשילוב של המתמודדים זו המטרה העיקרית.  ההכרותלקהילות שונות אך ההמשכיות של 

בימים אלו אנחנו הסטודנטיות מסכמות את על הפעילות שעשינו עד כה, כל הקשרים שיצרנו 

תהיה פגישה עם  11.06.14ומעבירות את כל הפרטים הללו לעמותת אנוש. כחלק מהסיכום שלנו, ב

ם מהמתמודדים והקהילות השונות בכדי לסכם את העשייה של השנה ולדבר על כיצד נציגי

ממשיכים את השילוב בין המתמודדים לקהילות ארנונה. כרגע, ישנם מפגשים בין המועדונים 

החברתיים לקהילות שונות, מועדון שש נפגשים עם קהילת דגל יהודה ואף הולכים לאירועים 

אנגלית נפגשו בשנית עם קהילת דגל יהודה ומועדון תלפיות הזמינו שלהם בחגים, מועדון דוברי 

אליהם את קהילת שי עגנון למפגש עתידי שאנחנו מקווים שיתקיים. בנוסף, עמותת אנוש מתכננת 

עוד אירוע לקראת שבת עם קבוצת נגנים בשם "נאווה תהילה", האירוע הזה מתוכנן להיות בתוך 

 ים להזמין את אותם קהילות אשר ייצרנו איתם קשרים.המבנה של עמותת אנוש והם מתכננ

 

 המלצות להמשך: 
חשוב מאוד להמשיך את הקשר בין הקהילות למתמודדים, האירוע לקראת שבת היה רק התחלה 

של כך. אנחנו ממליצות ליצור מפגשים בין מועדונים חברתיים לקהילות השונות לפחות פעם 

ושתיווצר היכרות יותר עמוקה. בנוסף, יש לא מעט אירועים בחודשיים בכדי שהקשר יהיה רציף 

בחגים לקהילות של ארנונה אשר הם הזמינו את המתמודדים, למרות שזה לא קל למתמודדים 

להגיע לאירוע של קהילה אחרת, אנחנו ממליצות ללכת יחד עם המתמודדים לאירועים הללו כדי 

ולהשתלב גם כך. לדעתנו יהיה מאוד נכון  שלמתמודדים יצא גם להגיע לאירועים של הקהילות

לעמותת אנוש להמשיך ולעשות כל כמה חודשים אירוע שעמותת אנוש מארחת את שכונת ארנונה 

הקיימת על  בכדי ליצור מודעות בשכונה לקיומה של עמותת אנוש ובכך להפחית את הסטיגמה

דדים בקהילה. בנוסף, שית ובו זמנית להעמיק את השילוב של המתמומתמודדים עם מגבלה נפ

ישנם קהילות כמו מזמור לדוד אשר לא יכלו להשתתף באירוע לקראת שבת מכיוון שזה היה 

בספירת העומר אך מעוניינים ביצירת קשר ושיתוף פעולה עם עמותת אנוש ולכן אנחנו ממליצות 

 ליצור קשר גם עם קהילה זו ולהזמינם לעמותת אנוש. 
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י חלק מהתהליך והעבודה שלנו השנה הייתה לדבר עם מבחינת המתמודדים, אין ספק כ

המתמודדים על הפחדים שלהם לקראת המפגש עם אנשים מחוץ לעמותת אנוש. המתמודדים 

מאוד חששו שיצחקו עליהם, חששו מהסטיגמה הקיימת ושיפחדו מהם, שאלו המון פעמים מדוע 

ים אצל האנשים שרוצים אנשים בכלל רוצים לפגוש אותם וניסו לחפש את האינטרסים הקיימ

לפגוש אותם. התהליך לקראת האירוע היה תהליך איטי והדרגתי מכיוון שקודם כל היינו חייבות 

להכין את המתמודדים לקראת מפגש עם אנשים מחוץ לעמותת אנוש, לאחר מכן הפגשנו לאט 

תר בנוח. לכן לאט בינם לבין נציגים מקהילות שונות לפני האירוע בכדי שיכירו אותם וירגישו יו

אנחנו ממליצות על כך שגם בעתיד, לפני אירוע גדול, להכין את המתמודדים לכך, לדבר איתם על 

החששות שלהם, לדבר איתם לאחר המפגשים ולשמוע כיצד זה עבר עליהם וללמוד לכך לעתיד. 

יר בנוסף, חשוב מאוד כאשר מכירים למתמודדים קהילות חדשות, לדבר עם הקהילות לפני, להסב

 גם להם את החששות של המתמודדים בכדי שיהיו מודעים לרגשות שלהם. 
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