
רוקמים קהילה רבת פנים
יום עיון בעמותת קהילה

30.3.2016ו "תשע' באדר ב' כ



שכונה קהילתית
ל עמותת קהילה"סמנכ, אבנר ישראלי



בסיס רעיוני

ניכור וחוסר  , תושבים רבים בערים מרגישים בדידות•

.יכולת להשפיע על סביבת חייהם

כל קהילה מתאפיינת בגבולות המגדירים את חברי  •

.במודל זה הגבול המגדיר הוא אזור המגורים, הקהילה

מספר . משפחות120-200בקהילה יהיו חברים •

.המאפשר הכרות בין כל חברי הקהילה

השתייכותו של אדם לקהילת מקום אינה סותרת את  •

.האפשרות להיות חבר בקהילות נוספות



מטרות הפרויקט
.   לקדם שכונה שאנשים גאים לחיות בה•

.ליצור מסגרת קהילתית וחברתית לכל התושבים בשכונה•

.תרבותית ובטיחותית, חברתית, כלכלית: ליצור סביבה תומכת לתושבים בשכונה•

.לקדם שכונה שמספקת את מקסימום הצרכים של כל התושבים•

.לקדם שכונה יוצרת תרבות•



הצעה למבנה ניהולי

אסיפה של כל התושבים בשכונה ובחירת ועד שכונה  •
.ר ועד שכונה"ויו

משרה בניהול  בכחציעובדאדם ה: מנהל שכונה•
.המנהל כפוף בעבודתו לוועד השכונה. השכונה

ועדי  )פיזי , כספים, תרבות, חינוך: ועדות לפי נושאים•
,  חסד, רווחה פנימית, בית כנסת, התנדבות, (בתים

.קשרי קהילה ועוד

מנהל השכונה  , רכזי הוועדות השכונתיות: ועד פעיל•
.ר ועד השכונה"ויו

הקמת עמותה•



יתרונות אפשריים לקהילה

.יצירת סביבה חברתית נעימה למבוגרים ולילדים•

:  ניהול נכון וחסכוני של הרכוש והמרחב המשותף•
.וחומרים במשותף( ניקיון, גינון)קנית שירותים 1.

.טיפול במפגעים פיזיים במהירות וביעילות2.

.עבודה טובה ויעילה מול גורמים בעירייה ובממשל בכלל•

.למשל שיתוף בנסיעות לרכבת או לבתי ספר וגנים, יום-שיתוף בחיי היום•

.גיוס כספים מקרנות לצורך פעילות•



שיתופי פעולה
אגף הרווחה של , לעבודה קהילתית והתנדבות' מנהלת היח, מרדוקס נגה "עו

עיריית בית שמש





תרבות והתנדבות
רכזת התנדבות בעמותת קהילה, רחלי בן שטרית



משותפתהזמנה לפעולה 

קיימותמרכז 

שכונהרוקמים 

התנדבות משפחתית  

קהילתית-ועדת תרבות בין

מרכז זכויות



הוספה על הקיים

מציאת נקודות השקה  
והוספת ערך מוסף  

למסגרות  
שימוש  , הפורמאליות
בבתי הספר  

ס כמשאב  "ובמתנ
קהילתי



סרטים למבוגרים  
ולילדים

עגלת המשחקים

–מפיצים תרבות 
וואטסאפקבוצת 

הנגשה של תרבות



האתגרים

משאבים מוגבלים•

רתימת תושבים•

? מהי תרבות•


