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 :7201  כנית העבודהויעדים  מרכזיים בת

מאמץ מרכזי להמשך פיתוח וניהול מענה מיטבי בתחומי הפנאי והתרבות השכונתית ושירותי החינוך המשלים, בכול  קהילתי:חיזוק מעני פנאי תרבות ושירות  .1

 תוך דגש על פיתוח / המשך פיתוח השלוחות השכונתיות ברחביה, ניות וקטמון ]פלמ"ח[.שכונות המינהל הקהילתי ולכול האוכלוסיות, 

פיתוח פורומים שכונתיים, חיזוק ציר הארגון והפעולה השכונתי, ביסוס  - קהילתי במודל העבודה השכונתיהדגשת והעמקת המיקוד החיזוק הציר שכונתי:  .2

 רשתות חירום שכונתיות, פיתוח מוקדי פנאי ותרבות שכונתיים ועידוד תרבות שכונתית, עידוד וקידום יוזמות שכונתיות וכו...

ניהול תהליך בחירות  להנהלת המינהל הקהילתי כמנוף  מת הקהילתיות במרחב ]כמטרה וכשפה..[.העלאת ר: מעורבות קהילתיתוחיזוק קהילתיות, מנהיגות  .3

וקהילות  , פורומים שכונתייםבמרחב שכונות גינות העיר. אפשור וסיוע לתושבים אפשרויות קהילתיות מגוונותוטיפוח פיתוח להתחדשות ולהעצמה קהילתית. 

  ת.קהילתיפעילות ההמרחב הציבורי וה בכול תחומישותפות ומעורבות אפקטיבית ל

רמת אחזקתן, "ירוקותן" וידידותן לתושב של תכנונן המיטבי העתידי, איכותן וניהול מאמץ מרכזי להשפעה אפקטיבית יותר על :  המרחבהשכונות ושיפור פני  .4

הידוק ושיפור מרבי של קהילתית / עירונית, ותוך התחדשות צורך בשל השכונות, וה חתירה לאיזון הראוי שבין שמירת אופיין הייחודי שכונות גינות העיר, תוך 

 ביצועיים שונים. תכנוניים והשיח עם הרובע ואגפי העירייה ה

העצמת הקשר , והקריה החינוכיתהמשך פיתוח  רעיון  איכותיות ואטרקטיביות במרחב,  תשתיות חינוך לפיתוחקהילתי  מאמץ  חיזוק המערך החינוכי במרחב: .5

נוער מגוונת תוך דגש על ערכי מנהיגות ואקטיביזם, שיח וגוונים, וסיוע לפעילותם הברוכה פעילות פיתוח    .מוסדות החינוך ובין הקהילה ובינם לבין עצמםבין 

 במרחב ולחיבור ביניהן. תנועות הנוערשל מגוון 

. מאמץ מקביל הן במעגל השכונתי של מרחב גינות העירישראלי -היהודילהדגשת והעצמת צביונו הרב גווני קהילתי מאמץ ארגוני גוונים בקהילה: חיזוק ה .6

ניהול בדגש על המרחב הציבורי, תוך לאורך השנה כולה, ע"י אפשור, ייזום ופיתוח של אירועים ופעילות שונות והקהילתי בשכונות השונות, והן ב"כיכר העיר", 

 חיזוק קשרי קהילות גינות העיר עם קהילות יהודיות מגוונות בתפוצות.מאמץ משלים ל  יתופי פעולה מרביים.ששיח קהילתי מעמיק ו

. פיתוח של שיפור התזריםו עמידה ביעד התקציבי. חידוד והטמעת  נהלים. כלכלית של המינהל הקהילתיארגונית וביסוס איתנותו ה :ארגוניתאיתנות ביסוס  .7

 כמנוף להרחבת הפעילות,  הקהילהממגוון מקורות ומ קידום נושא גיוס המשאבים מיזמים קהילתיים מניבים, ו
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 חזון מינהל קהילתי גינות העיר:

",  ויהווה מנוף מרכזי לקיומה של חברה אזרחית המינהל הקהילתי ייתן ביטוי למעורבות, שותפות, אחריות ולמנהיגות קהילתית של תושבי שכונות "גינות העיר .1

 תוססת פעילה ומעורבת במרחב שכונות  גינות העיר. 

לחזונה ולצרכיה המינהל הקהילתי יפעיל וינהל מערך של שירותי פנאי, שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים איכותיים, שוויוניים ונגישים לתושב, בהתאם  .2

 ותפות עם המערכת העירונית.של הקהילה,  ותוך תיאום וש

להבטחת איכות החיים ורף אחזקה  חיוניות והמשכיות. חיות, בתוכו ליבה עירוני וכמרחב הנושא המינהל הקהילתי יפעל לטיפוח מרחב שכונת גינות העיר, כמרחב .3

גינון הקהילתי ו"ירוק בעיר" כמנוף לקידום איכות החיים גבוה של שכונות גינות העיר, ושימור צביונן ההיסטורי והנופי הייחודי, ולקידום נושאי הקיימות, ה

 והקהילה. 

פעל לחיזוק המינהל הקהילתי יטפח "קהילתיות" כערך מכונן וכשפה, ויטפח תרבות של מעורבות ואחריות קהילתית לאוכלוסיות מוחלשות. המינהל הקהילתי  י .4

 , למתן מענה לצרכיהן הייחודיים, ולקידום מרחבים קהילתיים משותפים.  קהילות במרחב שכונות גינות העיר

גווני של מרחב  המינהל הקהילתי יפעל ליצירת וטיפוח מרחב תרבותי וקהילתי רב גווני משותף של הקהילות הפועלות במרחב, ולחיזוק צביונו הפלורליסטי והרב .5

 "גינות העיר".

ות גינות העיר המהוות שכונות ליבה עירונית, כמרחב אטרקטיבי למשפחות בכלל ולמשפחות צעירות בפרט, כאינטרס המינהל הקהילתי יפעל לחיזוק מרחב שכונ .6

, ויוביל תהליכי התחדשות אורבאנית וקהילתית, שיאפשרו את קליטתן של עוד אלף משפחות צעירות במרחב. המינהל הקהילתי הקהילתי ועירוני ראשון במעל

תיות החינוכיות, הקהילתיות והציבוריות כמנוף הכרחי לכך, לטיפוח אופיין מרובה הגוונים ולקידום מענים קהילתיים וחינוכיים יפעל לחיזוק וקידום התש

 אטרקטיביים ופורצי חומות. 
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  2017כנית עבודה ת – שכונות 
 יעדים מנחים:

 חיזוק מעני פנאי תרבות ושירות קהילתי .1

 חיזוק הציר השכונתי .2

 קהילתיות, מנהיגות ומעורבות קהילתיתחיזוק  .3

 שיפור פני השכונות והמרחב .4

 חיזוק המערך החינוכי .5

 ביסוס איתנות ארגונית .6
 

 יעדי עבודה תחומיים מרכזיים:

 קיום פורום תושבים פעיל לכל שכונה במינהל הקהילתי .1

 בחירות קהילתיות  .2

 קיום של מערך חירום קהילתי .3

 פעילות שכונתית קידום וטיפוח  .4

 

 תכנית עבודה מפורטת: 
תהליך, פעילות מרכזית, : ]נושא

 [פרויקט

 מדדים מטרות 

 פגישות סדירות בשנה 4קיום  המשך עבודה צמודה עם וועד התושבים פורום שכונה ניות

 הוספת אוכלוסיות נוספות לפורום
וגידול הן בתוכן והן  2016שימור המצב של  פיתוח שירותי פנאי לאוכלוסיות השכונה

 2017באוכלוסיות יעד ב

 חיזוק האיתנות הכלכלית של שלוחת ניות

 ילדים בחוגי השלוחה 60השתתפות של 

 משתתפים בחוגי ערב 50

 חוגים קבועים לאוכלוסיית הגמלאים בשכונה 2
פיתוח מנהיגות קהילתית ויצירת אירועים  גווני ירושלים

 קהילתיים המבטאים את זהות תושבי השכונה
כנית העבודה כפי שהיא של תהוצאה לפועל 

 נכתבת על ידי הפעילים
לשכונה  יצירת מרחבים למפגש בלתי אמצעי מעורבות הדדית וחיזוק הקהילה

)גינה קהילתי, מרכז הורות, בית קפה קהילתי, 

 האב שכונתי לעובדים מהבית(

 הקמת משחקייה שכונתית 

הקמת פורום פעילים מחויב לשיפור החיים  פורום שכונה רחביה

 בשכונה  

 פרויקטים לעבודה משותפת  2איתור 

 חברי פורום פעילים 10

 הגדלת היצע החוגים לילדים פיתוח שירותי פנאי לאוכלוסיות השכונה 

 קיום שירותי כושר לנשים 

 מתן מענה לימי חופשה של ילדי השכונה

הגדלת כמות המשתתפים הקבועים בשלוחה 

 25%ב

הגדלת היצע מקומות הפעילות עבור תושבי  הנגשת מוסדות שכונתיים 

 השכונה
קיום אירועים בבית ספר אוולינה מעבר 

 לחוגים 
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ם תרבותיים מותאמים לכל אוכלוסיות אירועי אירועים קהילתיים 

 השכונה

 קיום 

 ערבי ראש חודש 10

 שבתרבות 2

  יוזמות תושבים 3קידום 

 הבטחת  / סיוע לקידום תכניות: שכונתיותשיפור תשתיות  

 גן הכוזרי

 גן הג'ירפה 

 מרכז מחזור

 ביצוען וקידומן

המשך טיפוח פורום שכונה כמוביל פעילות  נהוכפורום ש טלביה

 קהילתית בשכונה

 

 חברי פורום פעילים  10

 קיום כנס תושבים בהובלת הפורום 

לקיחת אחריות של התושבים על יוזמות 

 קהילתיות 
פיתוח והנגשת המרחב הציבורי של  

השכונה כמקום למפגש ופעילות תוך 

 חיבור למוסדות חינוך ותרבות בשכונה

קיום פעילויות וסיורים בהובלת תשבים לאורח 

 השנה בשיתוף המינהל הקהילתי 
אירועים קהילתיים בנוסף לנפגשים  6קיום 

 בגינה 

 תושבים פעילים  8 הקמת פורום תושבים פעילים  פורום שכונה קטמון 
 קשר עם בית ספר סאלד טיפוח קשרים עם מסודות השכונה 

 
 המשך פעילות משותפות עם הורי בית הספר

 תקצוב הצטיידות ספרייה קהילתית

פעילות פתוחות לקהילה עם קהילת  4קיום 

 בית הספר
קידום ושדרוג פארק סן סימון כמרחב קהילתי  סן סימון 

ואף מינהלים  מרכזי למרחב בגינות העיר

 נוספים.

נית שיפור הגן על ידי הוצאה לפועל של תכ

 עיריית ירושלים 

הקרנות סרטי ילדים  -"גינה  מהסרטים" .1 קיום אירועים בוני קהילה 

בגינת ברוריה מדי שבועיים בקיץ 

 )ארבעה אירועים סה"כ(

סדרת אירועים למבוגרים )ערבי זמר,  .2

סדרת הרצאות( אחת לחודש במהלך כל 

 השנה

פעילות לילדים ולהורים לקראת חגים  .3

 חמישה אירועים סה"כ-ומועדים, ארבעה

ארבעה אירועי -שלושה -שבת תרבות .4

שבת תרבות בשיתוף בתי הספר סאלד 

 ויהודה הלוי

 ת פעילים באירועיםשותפו

 גידול תקציב תרבות בשכונה 
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לקראת סוף החופש  -אירוע שיא בקיץ .5

הגדול, פסטיבל רחוב לקראת פתיחת 

שנת הלימודים שישמש גם כפלטפורמה 

 לשיווק  החוגים
 חוגים בחורב פיתוח שירותי פנאי לאוכלוסיית השכונה 

 ניסן נתיב

 53פלמח 

 הרשמה מלאה לחוגים בחורב

 גידול חוגים בניסן נתיב

 53פתיחת פעילות חוגים בפלמ"ח 

 פורומים שכונתיים  מושבות 

 

 

 נוערמפורט בתוכנית עבודה  -קריה חינוכית  

 על פי תכנית עבודה קהילה -פורום אורבאני  

המשך פעילות הפורום מול משטרת  -ביטחון  

 ישראל להגברת ביטחון השכונה

קיום מפגשים סדורים מול מרחב מוריה 

 ושיפור המענה. 

 שיפור תשתיות שכונתיות 

 

 שיפור המדרכות

 דאגה למעברים בטוחים
ביצוע תכוניות שדרוג על ידי עיריית 

 ירושלים 
 שיתוף ציבור  

 

סיוע לקבוצות הפעילים להתארגנות   -רכבת קלה 

 ולהיערכות להתנגדויות לתכנית:

 התנגדות גורפת. –קבוצת המתנגדים 

 התנגדות חלקית. –קבוצת התומכים 

המשך שיח עם תכנית האב לשידרוג מיטבי של 

 התכנית ושל שלבי ביצועה.

 תהליך איחוי שכונתי –בשאיפה 

יח עם קרן המשך ש –קונסרבטוריון הסדנה 

כנית שתטיב עם ירושלים לקראת ביצוע ת

 השכונה והקהילה.

 של תושבי השכונה מרבית תחושת מעורבות

 

 תודעת איחוי שכונתי לפחות חלקי.. –בשאיפה 

 

 הנגשת מוסדות ציבור 

 הנסן

 תיאטרון ירושלים

 מכון הרטמן

מוסדות ציבור הממוקמים בתוך השכונה פתיחת 

 באופן רחב יותר לתושבי השכונה.

 מקומות לאירועים "בנעלי בית"

 

נית האב קריית שמואל רסקו תכ  סיום שיתוף ציבור קריית שמואל

 במעורבות תושבים. 
 כנית האב על דעת תושבי השכונההפקדת ת

לכל  53פיתוח שירותים במבנה הפלמ"ח   פיתוח שרותי פנאי 

 אוכלוסיות השכונה
  53פתיחת פעילות חוגים בפלמ"ח 

ם תושבים על שיפור תשתיות עבודה יחד ע שיפור תשתיות  

 .בשכונה

של רובע אורנים  2018גיבוש תוכנית עבודה 

 בשיתוף תושבי בשכונה 

עדוף התושבים על ידי יביצוע עבודות בת

 עיריית ירושלים

 תושבים פעילים  8 הקמת פורום תושבים פעילים  פורום שכונה 

 ייזום אירועי תרבות וקהילה
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 2017תכנית עבודה  –תחום קהילה 

 יעדים מנחים:

 חיזוק קהילתיות, מנהיגות ומעורבות קהילתית  .1

 חיזוק הציר שכונתי .2

 גוונים בקהילה .3

 שיפור פני השכונות והמרחב .4

 

 יעדי עבודה תחומיים מנחים

 השכונתיהמשך פיתוח הציר  .1

 התקדמות משמעותית בשיפור תשתיות אורבאניות בשכונות המינהל  .2

 על המרחב הציבוריחיזוק יכולת ההשפעה הקהילתית  .3

 

 תכנית עבודה מפורטת: 
 תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט[נושא: ]

 

 מדדים מטרות

קידום הסדרי תנועה וחניה מאזנים,  .1 שיפור תשתית אורבאנית בשכונות המינהל 

במרחבים בעייתיים.  דגש על  מרחב 

 קטמון / ברוריה.

מעורבות קהילתית משמעותית בפיתוח  .2

 השכונות.

קידום פיתוח גינות ציבוריות בכלל,  .3

 וגינות כלבים בפרט.

קידום הסדר  מאזן בשיתוף העירייה, בגיבוי קהילתי  .1

 מרבי במרחב ברוריה.

 בחינת מרחבים נוספים. .2

 ס.קידום פתרון מוסכם בגינת סמאט .3

ההשפעה הקהילתית מרבית על  תכניות  תכנית עבודה עירונית פיזית בשכונות

2017  /2018 
 

 .2017מעקב אחר תכנית העבודה העירונית ב .1

ביצוע תהליכי חשיבה סדורים בפורומים השכונתיים,  .2

מתועדפת על  2018והגשת תכנית וסדרי קדימויות ל

 ידי הנהלה.

 פורומים שכונתיים 

 
תושבים פעיל בכל אחת קיום פורום  .1

משכונות המינהל על פי תוכנית 

 העבודה שכונות

 כנית עבודה שכונותעל פי ת

עידוד תושבים פעילים לקחת חלק  .1 בחירות להנהלת המינהל הקהילתי 

בהערכות לקראת הבחירות וקיום 

הליך בחירות כפי שיוגדר על ידי 

 הגורמים העירוניים

 הצלחה בהתאם לשיטת הבחירות שתיבחר .1

יצירת אווירה ציבורית של התחדשות קהילתית  .2

 והצלחה



8 
 

 פיתוח הגינות הקהילתיות

 
יזום והפקה של אירועים קהילתיים  .1

ביוזמת התושבים: אירועים סביב 

חגים, ערבים מוזיקליים, ערבי הקרנת 

סרטים וכדו' כאירועים מגייסים 

 ומחוללי קהילה

 אירועים בשנה בכל גינה  2קיום של לפחות  .1

פעילים חדשים בגינות הזקוקות  3לפחות  וגיוס של .2

 לכך

הובלת דיון  –תהליכי שיתוף ציבור בשכונות 

ציבורי משמעותי בדגמי שיתופי ציבור תוך שימת 

 דגש על שיתוף מחולל חיבורים קהילתיים: 

 

 

אפשור וסיוע לתושבים, פורומים  .1

שכונתיים וקהילות להיות שותפים 

ומשפיעים על איכות חייהם בכלל 

 תחומי המרחב הציבורי והקהילתי.

חיזוק מעגל הפעילים  –קידום שימור חורשת השמש  .1

 וקשר עם המוסדות הקשורים

קידום ושדרוג פארק סן סימון כמרחב קהילתי מרכזי  .2

 למרחב בגינות העיר ואף מינהלים נוספים.

סיוע לתושבים במרחב ברוריה בנושאי התחדשות  .3

 רונית. עירונית בשיתוף מנהלת ההתחדשות העי

ליווי  -מרחב ציבורי רחוב שופן   –כיכר התיאטרון  .4

 תהליך התכנון של המרחב הציבורי ברחוב שופן

 רסקו-סגירת תהליך ליווי תכנית האב קריית שמואל  .5

 רק"ל . 

 מצפון לצומת אורנים

 מדרום לצומת אורנים

ליווי קבוצות הפעילים השונות וסיוע  .1

 להכנתם לדיון בהתנגדויות

קיום תהליך שיתוף ציבור משמעותי  .2

בנושא התווי הדרומי של הרכבת 

 הקלה, קו כחול. 

הסברה ומפגשי עבודה עם קבוצות  .3

מיקוד בקהילה להערכות לקראת זמן 

העבודות ולהסדרים החדשים לאחר 

 הרק"ל.

מוכנות טובה, ותחושת גיבוי של המינהל לכול התושבים  .1

 המעורבים.

שלושת המינהלים המעורבים, שיתוף פעולה מיטבי בין  .2

 ויצירת דוח למערכת העירונית.

הקמה מחודשת של פורום המושבות  .1 פורום אורבאני

תוך שימת דגש על רענון הפורום 

והצערתו וכן על קביעת הסדרי עבודה 

שקופים ודיווח שוטף להנהלה וקבלת 

 אישורה למהלכים השונים.

פורום ניות. שוטף : האחים ישראל,  .2

 ... 16כביש  סופר ניות,

 האם קיים כזה? –פורום קרית שמואל  .3

אנשים קבועים, צעירים  2הגדלת הפורום האורבאני ב .1

 נוספים. 

חיזוק והתמקצעות בנק הזמן כמוביל  .1 חיזוק החוסן הקהילתי 

ומפעיל של יוזמות קהילתיות במרחב 

 מפעילי בנק הזמן משתמשים בתוכנת בנק הזמן 30% .1

 קיום סדרת בנק ידע בחורף  .2
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גינות העיר והרחבת הזהויות 

 הקהילתיות שבאות לידי ביטוי בבנק 

מסגרות ההתנדבות הייחודיות פיתוח  .2

 במינהל הקהילתי

 מסגרות התנדבות ייחודיות בגינות העיר  3הוספת  .3

 ביסוס מערך החירום. .1 חירום

חיזוק הקשר עם צוותי חירום שכונתיים  .2

 בכל שכונות המינהל קהילתית 

 למצבי חירוםמוכנות מהירה  .1

 מתן מעטפת קהילתית לעולים חדשים .1 קליטה

2. Reaching Out  דרך פעילות

 ופרויקטים לקהילה העולים 

קיום אירועים שמנגישים תרבותית את  .3

 קהילת גינות העיר

הפיכת מוקד הקליטה בגינות העיר  .4

לאבן דרך בהסתגלות העולה במרחב 

 ובמהלך שגרת חייו בגינות העיר.

רלוונטים חיזוק הקשרים והשותפויות עם מוסדות  .1

 כניות עם שותפים חדשיםת 2 –במרחב 

 50%ב  use your ivritהגדלת הנרשמים בתוכנית  .2

 שותפות של עולים באירועים מרכזיים של המינהל.  .3

שיתופי פעולה עם בתי הספר קולטי עליה וכן עם  .4

 ארגונים חברתיים נוספים במרחב.

י עמדות קומפוסט בשטחים שיפור פנ .1 מהפח ירוק

 ציבוריים במנהל והנגשתן

חיזוק מעורבות תושבים השותפים  .2

 למיזם בבניינים

 חיזוק הקשר לתחומים הסמוכים   .3

קט "עציץ קהילתי" לטיפוח עמדות ציבוריות. פרוי .1

 חיבור לקבוצת מתנדבים 

כינוס וועדת היגוי )חצי שנתית(, חיבור בין קהילת  .2

 המקמפסטים לתכנים ואירועים במנהל 

 בתנועות נוער \קט קומפוסט לצהרונים פרוי -למשל .3

סיוע וליווי של יזמות קהילתיות במתן   .1 יזמות ופרויקטים קהילתיים

 מסגרת ארגונית ופיסקלית. 

 יוזמות תושבים חדשות  2ליווי  .1
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 :2017תכנית עבודה  – פנאיתחום 
 יעדים מנחים:

 .פנאי תרבות ושירות קהילתי .1

 ביסוס איתנות ארגונית .2

 חיזוק הציר שכונתי .3
 

 יעדי עבודה תחומיים מרכזיים:

 ביסוס פעילות חוגית בשלוחות המינהל .1

 גידול בהיקף הנרשמים  .2

 

 תכנית עבודה מפורטת: 
 [תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט: ]נושא

 

 מדדים מטרות

מענה מיטבי לצרכים בנושא  .1 חוגים לילדים 

 בשכונות המינהל

ביסוס עוגן של פעילות  קהילתית,  .2

ועוגן כלכלי לפעילות הקהילתית 

 הנוספת
 

ביסוס ופיתוח שגרת חוגים וגידול בכמות המשתתפים בבית 

 יהודית ובשלוחות:

 ניות -

 רחביה -

 קטמון )חורב( -

בנושא מענה מיטבי לצרכים  .1 פעילות פנאי למבוגרים

 בשכונות המינהל

ביסוס עוגן של פעילות  קהילתית,  .2

ועוגן כלכלי לפעילות הקהילתית 

 הנוספת

 

ביסוס ופיתוח שגרת חוגים וגידול בכמות המשתתפים בבית 

 יהודית ובשלוחות:

 ניות -

 רחביה -

 קטמון )חורב( -

מענה לאוכלוסיית המשפחות הצעירות  .1 פיתוח סדנאות להורים וילדים בגיל הרך

 (0-6וילדים בגילאי  )הורים

כניות ומשאבים לפתיחת מרכז תוח תפי .2

בשיתוף עירית  הורים וילדים פעילות

 ירושלים

 כנית פעילות מפורטתכתיבת ת -

 גיוס משאבים ייעודיים להפעלת המרכז -
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 :2017תכנית עבודה  – וציל"המשפחות צעירות תחום 
 יעדים מנחים:

 .פנאי תרבות ושירות קהילתי .1

 נוכי במרחביהחחיזוק המערך  .2

 ביסוס איתנות ארגונית .3
 

 יעדי עבודה תחומיים מרכזיים:

 

 תכנית עבודה מפורטת: 
 [תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט: ]נושא

 

 מדדים מטרות

ניהול מערך צהרונים איכותי במרחב  .1 ציל"ה

 בהתאם לסטנדרטים המבוקשים.

 11תכנית החדש המיטבי של ניהול  .2

 שביעות רצון הורים. .1

בסטנדרטי הניהול והדיווח המבוקשים ע"י עמידה  .2

 העירייה והחברה למתנסים.
 המשך ביסוס פעילות הגנים כעוגן .1 גני ילדים

 למשפחות צעירות

שיפוץ גן אופק והתאמתו לסטנדרטים  .2

 מבוקשים

 שביעות רצון הורים .1

 הרשמה מלאה לשני גנים הילדים .2

 

כנית למעון יום המשך עבודה ופיתוח ת .1 מעון יום 

 . קטמון הישנהבשכונת 

 קבלת האישורים הנדרשים להפעלת המעון .1

 התאמת המבנה מבחינה פיזית לפעילות  .2

 היערכות לפתיחה מבחינת תוכן וצוות .3
הגדלת השירותים הניתנים למשפחות  .1 שירותי פנאי ותרבות למשפחות צעירות 

 צעירות 

 ימי הולדת -

 שעות סיפור -

 שביעות רצון הוריםביקוש ו .1
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 :2017תכנית עבודה  –תחום תרבות 
 יעדים מנחים:

 פנאי תרבות והתחדשות קהילתית. .4

 חיזוק הציר שכונתי .5

 גוונים בקהילה .6

 

 תכנית עבודה מפורטת: 

 יעד חדש:

 גיוס משאבים ופרויקטים עירוניים

 

 תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט[נושא: ]

 

 מדדים מטרות

 פעילות תרבות בשכונות

 
והעמקתה חיזוק תחושת הקהילתיות  .1

בקרב שכונות גינות העיר, תוך 

התייחסות לקהילות ספציפיות ע"פ 

 אזורי מגורים וגילאים.

פיתוח, הנגשת והרחבת האירועים  .2

 בכלל שכונות המינהל ובשלוחות.

גיוס תקציב ייעודי לאירועי שכונות,  .3

 בהפקת פעילי השכונה.

יצירת אירועים בוני קהילה על פי  .4

 עבודת הפורום השכונתי

 אירועים לפחות 24"נפגשים בגינה" עם  המשך .1

קיום אירועי שיא קהילתיים בשכונות ע"פ מעגל השנה  .2

 העברי: חגים שבתות וכו'.

 

 פסטיבל שכונה

 
חיזוק תחושת השייכות הקהילתית  .1

במרחב, ע"י יצירת אירוע שיא שנתי 

 השכונתי.  DNAהמייצג את ה

 

הגדלת הייצוג והרחבת השת"פים במסגרת האירוע:  .1

 מוקדי תוכן קהילתיים לפחות לאירוע. 3הוספת עוד 

 עולים -

 צמי"ד -

 ..(₪ 20.000גיוס תקציב משמעותי נוסף )עוד כ .2
 אבן ירושלמית

 
המשך הרחבת הפעילות לרחבי העיר  .1

 כולה.

המשך והרחבת אירועים ממוקדים  .2

 למגזר לאורך השנה

ביסוס מסורת למספר אירועי עוגן  .3

 מרכזיים לציבור הסרוג בעיר.

שכונות מרכזיות מחוץ  4בניית תכנית עבודה מפורטת ב  (1

 למתחם המינהל.

 אירועים בחודש לפחות 3קיום  (2

אירועים: פורים, הושענה רבה, טו' באב ויום  4 (3

 ירושלים.

 פתיחת "הגולה" הירושלמית (4
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פתיחת מקום פיזי לפעילות תרבות  .4

 יהודית למגזר

 

 100%הגדלת תקציב לכ"א ל (5

כמוקדי תרבות אירועי "זאת ירושלים" 

לאיחוד  50משמעותיים במסגרת חגיגות ה

 ירושלים

הדגשה וחיזוק פניה מרובות הגוונים 

של העיר, באמצעות הובלת אירוע 

 עירוני משמעותי.

 

גיוס משאבים משמעותיים ממגוון מקורות ושותפים,  .1

 והכפלת התקציב.  

 2016מ 30%הגדלת מספר האירועים ב .2

 
 במוקדים הבאים:אירועי שגרת תרבות בעסקים 

 עמק רפאים

 רחוב עזה

 מתחם התחנה

 

קהילתי -יצירת מוקד התרחשות חברתי

באזורי העסקים במרחב, ע"י הרחבת 

הפעילות וקיום תשתית קבועה 

 לאירועים.

 

 אירועים בכל אחד ממתחמי העסקים. 10קיום לפחות  .1

 מתן מענה של כוח אדם לקיום שגרת תרבות .2

 2016לתקציב  לפחות 50%בעמק+עזה: תוספת של  .3

 
 

התרחשות קהילתי משמעותי לקהילת ויצירת מוקד  סמדר בקהילה

 / העיר גינות העיר

 והבטחת עתידו חיזוק המוסד המיתולוגי

בסיוע , אירועים קהילתיים לקהל הרחב, בדגש על גמלאים 50-קיום כ

 עירוני משמעותי.

 מנגינות בגינות הקהילתיותהשתתפות בפסטיבל  פעילות במוקדים שכונתיים קהילתיים 

שותפות הגינות במיזם עירוני ויצירת במה ליוצרים 

 מקומיים

 קיום אירועי מנגינות בארבעה גינות לפחות
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 :2017תכנית עבודה  –תחום : גוונים  
 יעדים  ארגוניים מנחים:

 גוונים בקהילה .1

 פנאי תרבות והתחדשות קהילתית. .2

 חיזוק הציר שכונתי .3

 

 עבודה תחומיים מרכזיים:יעדי 

 פעילות שמבטאת צורך מהשטח שמתבטא במקסימום שיתופי פעולה .5

 פעילות מבוססת מתנדבים מחויבים לביצוע  .6

 

 תכנית עבודה מפורטת: 

 תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט[: ]נושא

 

 מדדים מטרות

 לחנות עגולים של פעילים בתחומיםויצירת ש יצירת ועדת היגוי/פורום גוונים

שונים אשר בו תושבים או נציגי ארגונים 

הפועלים במרחב. פורום זה יוביל את אירועי 

הגוונים )אירועי נשים, אירועים על לוח השנה, 

קבלות שבת, מתחם התחדשות יהודית בפסטיבל 

 שכונה( ויקבע את אופיים

 פורום לאורך השנהכל מפגשים של  2 .1

את  הם מביאים -הובלת האירועים על ידי המתנדבים .2

 הקהל, הם עוזרים ביצירת שיתופי פעולה חדשים

הידוק קשרים קיימים עם ארגונים וקהילות ויצירת  .3

 קשרים חדשים

יום השבת במרחב העשרת אופני חגיגת  .1 שבתות תרבות

קהילתי וציבורי, בהתאם לצרכי הציבורים ה

 השונים במרחב.

מפגשי שבת בגינה -טיפוח יוזמות קיימות  .2

-הטבע, משפחות סאלדהקהילתית במוזיאון 

 קטמון

כמו סיורי סטודנטים  -עידוד יוזמות חדשות .3

 בטלביה, משפחות צעירות ברחביה

הובלת האירועים על ידי תושבים, הם מציעים  .4

את התוכן ולוקחים את האחריות על פרסום, 

 הפצה וכן על העברת חלק מהתוכן.
 

פעם בחודש בגינה  -קיום פעילות בכל השכונות .1

פעמים בשנה בקטמון,  4און הטבע, הקהילתית במוזי

 פעמיים בשנה בטלביה, פעמיים בשנה ברחביה.

בהדרגה מעבר ממצב שהמנהל מממן את התוכן לזה  .2

שהתושבים מובילים את התוכן והמנהל מממן את 

 הפרסום. בכל שכונה לפי הצורך והיכולות.

עשייה תרבותית יהודית פלורליסטית   ביסוס  .1 סדרת אירועי נשים

נשי ב"כיכר העיר" המתחדשת ובמרחב בדגש 

 הציבורי

)אושפיזות, מדליקות,  עוגן שנתיים אירועי 4קיום  .1

 ותמוביל ותבהם תושבקוראות מגילה ואחד נוסף( 
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יצירת אלטרנטיבה למתחם התחנה וביסוס  .2

מרחבים ציבוריים נוספים דוגמת תחנת 

 הקריאה, רחוב עמק רפאים, רחוב עזה

 הובלת אירועים אלו על ידי תושבים .3

ביסוס אירועים אלו על שותפויות ותרומת  .4

 התוכן

את האירועים מרמת התכנון, גיוס השותפים ועד 

 לרמת הפרסום, ההפצה והביצוע

דיון מחודש בדרכים להמשך חיזוק ומיצוב של  .1 קבלות שבת

  סדרת הדגל

בעיר, בארץ  שותפים חדשים ונוספיםל יבורח .2

 ובחו"ל

 2017קיום קבלות שבת במתחם התחנה לאורך קיץ  .1

 במעורבות קהילתית רחבה. 

אירועים על לוח השנה היהודי ואירועים 

)ט"ו בשבט, שבועות, ט' באב, תפילת  ספונטניים

 האדם(

  הובלת אירועים אלו על ידי תושבים .1

 האירועים יענו על צורך אמיתי בקהילה .2

ארגונים האירועים ייעשו בשיתוף פעולה עם  .3

 בקהילה

 ס לאירועים אלותקציב ייעודי יגוי .4

תושבים מובילים את האירועים מרמת התכנון, גיוס  .1

 השותפים ועד לרמת הפרסום, ההפצה והביצוע

במידה ולא נצליח לגייס את התושבים, המשאבים או  .2

 שיתופי הפעולה לא נקיים את האירוע.

 
עבור  ם לגיוס כספיםפרסום אירועים יעודי .1 גיוס משאבים

 פעילות ספציפית.

 פניה לקרנות וארגונים המממנים אירועים. .2

 גיוס  .1

  חיזוק הקשר עם בתי הכנסת  והקהילות במרחב .1 פורום בתי כנסת
הקשר עם קהילות, ארגונים ופרטים,  חיזוק .2 חיזוק הקשר עם ארגוני קהילה יהודיים בחו"ל

. 2ותוכנית עמיתים   JCC globalדוגמת 

ומעורבות בשיח היהודי במטרה לעודד קשר 

ובמפעלים השונים המביעים את תפיסת היהדות 

 הסובלנית  במרחב הציבורי.

קיומם של שני פרויקטים פעילים לפחות, בהובלת  .1

  ומעורבות חברי הנהלה המינהל הקהילתי.

 גיוס משאבים ייעודי לנושא .2

והצגתם  –הפקת סרטונים המתעדים אירועים  .1 תיעוד אירועים

 באתר המינהל הקהילתי

התיעוד ייעשה על ידי מתנדבים בעלי עניין   .2

 לתחום

 גיוס מתנדבים לטובת העניין. .1

 

  



16 
 

 :2017תכנית עבודה  – תחום נוער 
 מנחים:ארגוניים  יעדים 

 פנאי תרבות והתחדשות קהילתית. .1

 חיזוק הציר שכונתי .2

 גוונים בקהילה .3

 
 יעדי עבודה תחומיים מרכזיים:

 שכבת נוער מעורבת ופעילה בחיי הקהילה והמרחביצירת  .1

 ביסוס מנגנון ארגוני ופיתוח צוות הנוער של גינות העיר .2

 גיוס משאבים להעמקת ופיתוח תחומי הפעילות הקיימים .3

 

 תכנית עבודה מפורטת: 

 [תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט: ]נושא

 

 מדדים מטרות

 הגדלת כמות המשתתפים .1 מרתני

 בתי ספר במרחבחיזוק הקשר עם  .2

 עשייה למען הקהילה .3

 נערים שהיו בפרויקט 30לעומת  100%גידול של  -

 מהתלמידים מבתי ספר בקריה החינוכית 2/3לפחות  -

 משתתפים 100עם לפחות  1אירוע קהילתי התנדבותי  -
 ביסוס פורום תנועות הנוער .1 תנועות נוער

 הקמת פורום מדריכי תנועות הנוער .2

 תנועהקשר שוטף וישיר עם כל  .3

 מפגשים בשנה 8קיום  -

 פרויקטים קהילתיים 2נציגות של כל תנועה + הפעלת  -

 לפחות לכל תנועה עם הקהילה 1פרויקט  -
ביסוס הפורום עם נוכחות של כל בתי  .1 קריה חינוכית

 ספר במרחב

חיזוק הקשר החינוכי קהילתי בין  .2

 קהילות בתי הספר וקהילת גינות העיר

חיזוק הקשר כקריה עם המערכת  .3

 העירונית

 גיוס תקציבים .4

 לכל מפגש מגיע איש הקשר או נציג מטעמו -

 אירועים משותפים בין בתי ספר לקהילה 3קיום  -

 

עשייה וחיבור בין אוכלוסיות במרחב  .1 תרבותיות-רב

גינות העיר, והשפעה על המרחב 

 העירוני בפיתוח סובלנות

 משתתפים לפחות 400קיום אירוע סטריטבול עם  -

נוער המחברות בין אוכלוסיות ואשר קבוצות  4הפעלת  -

 יפיצו תוצר קהילתי כפרויקט משותף
פיתוח אקטיביזם וחיבור קהילתי  .1 יזמות

 במרחב

יוזמות חברתיות של בני נוער מהמרחב,  4הובלת  -

 למען מטרה חברתית
להתבטא לנוער המאפשר ביסוס במה  .1 כיכר העיר לנוער

 דרך אומנות

 פיתוח מרחב תרבות ופנאי לנוער .2

 תחומים 2קיום סדרה של אירועי תרבות לפחות ב -

 אירועים 5כל סדרה לא פחות מ -

 הקמת צוות נוער מוביל של התחום בקהילה -



17 
 

 ביסוס תפיסת האקטיביזם במרחב .1 מרכז לאקטיביזם

חיבור המרכז לאקטיביזם עם מוסדות  .2

 החינוך ועם הפעילות במינהל

הרחבת ההשפעה של הנוער בתהליכים  .3

ע'י כלים  חברתיים וקהילתיים

 המאפשרים זאת

 מיתוג מחודש למרכז לאקטיביזם .4

 קבוצות אקטיביזם במרחב 15הפעלת לפחות  -

הפעלת פרויקטים משותפים בתוך או דרך בתי ספר     -

 כאלה( 3)לפחות 

קבוצות יקדמו נושא חברתי שבחרו  3לפחות  -

 וייחשפו/ירתמו גורמים נוספים לקידום המטרה

שהמועדון ישמש את הנוער במרחב  .1 מועדון נוער ברחוב הפלמ"ח

כמקום בטוח למפגש חברתי וליצירת 

 עשייה 

הפעלת המועדון בתפוסה מלאה  .2

 בשעות אחה''צ למען הנוער

פיתוח כלכלי של המועדון בשעות  .3

הפנויות למימון עצמי ואף מימון 

 פעילות נוער במרחב

 בניית לו''ז קבוע של פעילות אחה''צ -

 הכנסות גדולות מההוצאות. -

-  

פתיחת שעריהם של כלל בתי ספר  .1 בתי ספר

 לקהילה

פתיחת שעריו של בתי ספר לתנועות  .2

 נוער ולחוגים של המינהל

חיבור חינוכי/קהילתי בין צוותי חינוך  .3

 של בתי ספר/מינהל קהילתי

פרויקטים המחברים תושבי האזור לבתי ספר  2יצירת  -

 באזור

 קיום לפחות פעם בשנה יום שיא למען גיוסים לתנועות -

 נוער

בתי ספר 3יצירת פעילות גיוסית/חינוכית שוטפת ב  -

 לפחות

 קיום ישיבות עבודה  -
שולבים ומ פיתוח פרויקטים משותפים .1 נוער בונה קהילה

של יחידת הנוער עם מנהלי תחומים 

 נוספים במינהל

בפרויקטים קהילתיים  3השתתפות בני נוער לפחות ב -

)קשישים/עולים/גינות/ המחברים אוכלוסייה נוספת 

 ילדים, וכו(
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:2017תכנית עבודה  –תחום גמלאים  

 מנחים:ארגוניים  יעדים 

 פנאי תרבות והתחדשות קהילתית. .1

 חיזוק המערך החינוכי במרחב .2

 ביסוס איתנות ארגונית .3
 

 יעדי עבודה תחומיים מרכזיים:

 לקהלי יעד שוניםיצירת שירותי פנאי ותרבות חדשים ומגוונים  -חדשנות והתחדשות   .1

 מלאים בשלוחות נוספות )מעבר לבית יהודית(פיתוח שירותי פנאי לג .2

 

 תכנית עבודה מפורטת: 

 מדדים מטרות תהליך, פעילות מרכזית, פרויקט[נושא: ]

 חדש לשנת תשע"ז

 "ישן וחדש בירושלים" 

סדרת סיורים המספרת את סיפורה של 

  -ירושלים מימי התנ"ך ועד הפלמ"ח

העמקת הידע בתחום לימודי  .1

 ירושלים 

 

סיורים בשנה )כפי שפורסם בתחילת  8 -קיום של כ .1

 השנה(

 מטיילים בכל סיור. 15השתתפות של  מינימום  .2

שביעות רצון המשתתפים מהטיולים )ימדד ע"י שיחות  .3

 אישיות של הרכזת והמדריכים עם המשתתפים(.

. פיתוח שירותי פנאי ותרבות לאזרחים וותיקים 1 53ת פלמ"ח ושלוחהקמת 

 בשכונות קטמון הישנה וקריית שמואל

בפעילויות לבני הגיל  הסובבת . שילוב הקהילה2

 השלישי

 קיום פעילות שוטפת של מועדון הגמלאיות הקיים .1

קיום פעילויות בן דוריות כגון לימודי יהדות, פיתוח גינה קהילתית,  .2

 אמנות ועוד...

 אירועי תרבות לגמלאים.קיום  .3

 תוכניות לימודי בוקר

 "Use Your Ivrit"-גיל" ו-"אל 

מתן מענה איכותי לפעילות פנאי העשרה  .1

 ותרבות לגמלאי ירושלים והסביבה

עידוד לרכישת ידע והשכלה בתחומי עניין  .2

 שונים במחיר השווה לכל נפש.

 יצירת מוקד בילוי ומפגש לגיל השלישי. .3

מהקורסים )יימדד באמצעות שאלון שיועבר  שביעות רצון הלקוחות .1

 במהלך השנה(

 משתתפים( 600-הגדלת מספר המשתתפים )לעבור את רף ה .2

מהקורסים שפורסמו בתוכנית הלימודים בתחילת  95%קיום של  .3

 השנה.

 מתן תחושת השתייכות לקהילה. .1 מועדון "בריא בקהילתי"

 יצירת מוקד בילוי ומפגש לגיל השלישי. .2

עידוד לרכישת ידע והשכלה בתחום   .3

 הבריאות ואיכות החיים.

מתן הזדמנות שווה לכל גמלאי לארוחת  .4

 בוקר תזונתית עם אוירה חברתית טובה.

 מפגשים במשך  שנת הפעילות 8של קיום  .1

אזרחים וותיקים במפגש  50השתתפות של  מינימום  .2

 )ימדד ע"י רישום הנוכחים(.

שביעות רצון המשתתפים מתוכן המפגשים ומארוחת  .3

הבוקר )ימדד ע"י שיחות אישיות של הרכזת עם 

 המשתתפים(.
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איגום משאבים ויצירת קשרים בין  .5

דרך החיבור בין שירותים  -ארגוניים 

שונים בקהילה )לשכת רווחה, מינהל 

 קהילתי, קופ"ח, מועדוני קשישים(.

 

 מענה לדרישות לקוחות  .1 מועדון שוחרי יידיש

 הרחבת הידע בתחום שפת היידיש  .2

השרשת תרבות היידיש בקרב האזרחים  .3

 הוותיקים. 

מתן הזדמנות לחוויית תרבות איכותית  .4

 בתחום היידיש.

 חיבור לזהות ולשורשים עליהם גדלו  .5

מפגשים במשך  שנת הפעילות כפי שפורסם  8קיום של  .2

 בתוכנית.

)ימדד אזרחים וותיקים במפגש  50השתתפות של  מינימום  .3

 ע"י רישום הנוכחים(.

שביעות רצון המשתתפים מתוכן המפגשים )ימדד ע"י  .4

 שיחות אישיות של הרכזת עם המשתתפים(.

 
מתן הזדמנות לאזרחים וותיקים לטייל   .1 קהילה מטיילת

 ולהכיר את הארץ במחיר שווה לכל נפש.

הפגת בדידות ומתן תחושת השתייכות  .2

 לקהילה.

 לגיל השלישי.יצירת מוקד בילוי ומפגש  .3

 טיולים בשנה )מתוכם כמחצית טיולי הליכה בטבע( 10 -קיום של כ .1

 מטיילים בכל טיול. 40השתתפות של  מינימום  .2

שביעות רצון המשתתפים מהטיולים )ימדד ע"י שיחות אישיות של  .3

 הרכזת עם המשתתפים(.

שמירה על  סביבתו המוכרת של האזרח  .1 קהילה תומכת

 הוותיק תוך הענקת:

 שירותים רפואיים. .2

 שרותי תיקונים בבית. .3

 שירותי מידע. .4

 פעילות העשרה ותרבות. .5
 שירותי יעוץ והכוונה.  .6

שביעות רצון חברי הקהילה )נמדד במהלך השנה באמצעות  .1

 שיחות טלפון שיגרתיות של מתנדבים לחברי הקהילה(

פרסום ושיווק הקהילה בכדי לשמור על מאזן חיובי )הגדלת  .2

 מספר מצטרפים מול מספר פורשים( 

 קיום פעילות חברתית שבועית קבועה. .3

 הוצאת עלון דו חודשי לחברי הקהילה. .4

תאטרון בין דורי )בנות שירות לאומי 

 ואזרחים ותיקים"(

פתיחת צוהר לעולם התאטרון לבני הגיל  .1

 השלישי.

בין דורי בין שתי האוכלוסיות, יצירת קשר  .2

 תוך שבירת סטיגמות ומחיצות.
 מתן תחושת השתייכות וחיבור לקהילה. .3
 חינוך בני הנוער לתרומה לקהילה. .4
חינוך בני הנוער לכיבוד והערכת  .6

 בני הגיל השלישי.

השירות  שביעות רצון כללית של התושבים הוותיקים ובני/ת .1

 משתתפי הפרויקט.

 התמדה של המשתתפים בהגעה למפגשים.  .2
 העלאת מופע משותף בסוף השנה. .3

  )יפורט בתוכנית העבודה של בנק הזמן( בובה -ס

  )יפורט בתוכנית העבודה של בנק הזמן( קהילה מחבקת 
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 2017 תכנית עבודה ארגונית

 יעדים מנחים

 ביסוס איתנות ארגונית  .1
 

 מדדים מטרות פרויקט[תהליך, פעילות מרכזית, נושא: ]

הטמעת נהלי העבודה המרכזיים בעבודה  .1  נהלי עבודה

 השוטפת של המינהל הקהילתי 

 כספים

 כוח אדם

 רכש

 ביטחון ובטיחות

 "ישור קו" של צוות המינהל הקהילתי .1

 דוח מבקר פנים .2

סקרי קון כלל ליקויי הבטיחות כפי שעלו מתי .1 בטיחות

 הבטיחות שהתקיימו במבני המינהל הקהילתי 

 תקלות 0 .1

 2017עמידה ביעדי תקציב  .1 התנהלות כלכלית 

 המשך פיתוח פעילות מעודדת צמיחה .2

 גיוס משאבים .3

 

 גיוס מקור חדש )קרן, משרד ממשלתי( .1

 לתחום גוונים מהקהילה ₪ 30,000גיוס  .2

 

 


