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גיל הרך-
גנים בבית יהודית

פיתוח מרכז לגיל הרך

גני הילדים של המינהל כמותג מצליח, צוות מקצועי, אווירה 
נעימה בגן, הורים שסומכים על צוות הגן וילדים ששמחים 

להגיע לגן. 
 הורים שותפים ומובילים.

יותר משפחות מהשכונה צורכות שרותי גיל רך בבית יהודית.
מגוון סדנאות לגיל הרך (מעגלי אמהות/ שעת קשר/הדרכות 

הורים)

שימור
 * השתלמויות והכשרות לצוותים.

 * נשות צוות אכותיות ומסורות.

*הרשמה מלאה לכלל המסגרות.
 *ילדים שנכנסים בשמחה לגן בכל בוקר, ועוזבים אותו רגועים. 

  
 *הורים מעורבים בפעילויות המינהל.

*בית יהודית מזוהה כנותן שרות מקצועי בתחום.
 *לפחות 2 אירועים בשנה בהובלת הורים.

*סדנאות גיל רך בבתאם לביקוש ולצורך התושבים. 

תמר

נטלי ועידית
שיפור\חידוש

 * מיפוי כלל המשפחות הצורכות שרותים בבית יהודית (גנים, חוגים, אל 
גיל...)

*הרחבת המענים בתחום הגיל הרך
 *גיוס וועד הורים אזורי

 * הנגשת השירותים לשפות נוספות הקיימות בשכונה
*פעילויות למשפחות צעירות- משחקייה, מעגלי אמהות, שעת קשר, סדנאות 

לגיל הרך.  תרבות ופנאי למגוון האוכלוסיות
 

משפחות צעירות 
נוער

צמי"ד 
עולים

בית יהודית מרכז קהילתי שוקק לכל אורך היום, בו מתקיימות  
מגוון פעילויות המתאימות לקהילה ולאופייה, על מגוון 

האוכלוסיות שבה. 
המקום ישרה אווירה ביתית, נעימה, מכבדת ומזמינה בשטח 

המרכז הקהילתי ומקיים פעילויות מותאמות לתושבים בהתאם 
לצורך בתחומים השונים מול הרכזים הרלבטים.

גינת מוזיאון הטבע כסלון שכונתי -קהילתי המהווה מוקד 
לתושבי השכונה. 

שימור
 * חוגים ופנאי אחר הצהריים תוך שילוב בעלי צמי"ד

 * מיזם סרט ושיחה לעולים ומתנדבים
* פעילויות גינת מוזיאון הטבע 

*עלייה במספר הנרשמים לחוגים ופעילויות המרכז הקהילתי. 
 *נוכחות של תושבי השכונה במקום גם מעבר לזמן 

החוג\הפעילות. 
* עלייה במגוון קהלי האירועים - צמי"ד, עולים, נוער. 

טלי / סמדי
 עליזה

יעל / מיריטל
 אלכס

 נטלי /
 אמנון

שיפור\ חידוש
 * פעילויות רב דוריות- שילוב תושבים גיל שלישי וילדים.

 * מיסוד מעין "ספרייה פתוחה" בלובי.
 * הוספת ספות ושדרוג ניראות הלובי. 

 * מיפוי מסד הנתונים של המשתתפים  ויצירת שיווק ממוקד לקוח. 
 * הנגשת השירותים לשפות נוספות הקיימות בשכונה

בית יהודית מהווה בית לגמלאים מכל רחבי ירושלים והסביבה גיל שלישי
ומספק מגוון מענים ושירותים לאוכלוסייית הגיל השלישי. 

טיולים/ חוגים/ קורסים/ סדנאות/ אירועים ועוד...

שימור
* המשך פיתוח ושימור תוכנית אל גיל.

* הרחבת מועדון היידיש. 
* שימור פעילות מועדון "בריא בקהילתי"

 

* גידול במספר המשתתפים בתוכנית אל-גיל
 *קיום 7-8 מפגשי תרבות לשוחרי יידיש בשנה

 *קיום 2-3 אירועי תרבות לבני הגיל השליש באזור המושבות 
* בחירת נציגות לפורום הגמלאים וקיום פגישות רבעוניות

עליזה 

שיפור/חידוש
 *הקמת פורום גמלאים

 *פיתוח תחום תרבות מותאם לגיל השלישי
פעילות קהילתית בהובלת פורום 

המושבה 
קהילת המושבה כקהילה מובילה מעורבת, פעילה, יוזמת, 

נוכחת. 
מסגרות קהילתיות המאפשרות הצטרפות אליהן, תחושת 

שייכות והגברת יכולת ההשפעה על המרחב השכונתי. 
דגש על מפגשים קהילתיים הבנויים באופן שמאפשר שיח 

והיכרות בין המשתתפים בהן.
עידוד תושבים ליזום ולהשתתף באופן פעיל בפעילויות 

ובמפגשים קהילתיים.

שימור
 * מפגשים קבועים של הפורום השכונתי. 

 * פעילויות שוטפות בגינה הקהילתית.
 * יצירת "זירות מפגש" קהילתיות חדשות וקידום נושאים שכונתיים נוספים.

 * ליווי תכניות ע"י הפורום האורבני. 
 * שדרוג ומיסוד תכנית "חברותא" מבית "אל גיל".

*מפגש של הפורום השכונתי אחת לחודש.
 *קיום של לפחות 4 מפגשים קהילתיים בהובלת הפורום. 

 *הצטרפות של תושבים חדשים לפורומים השכונתיים.
 *פניה של תושבים לרעיונות חדשים לאירועים בשכונה 

והוצאתם לפועל ביחד. 

חנה               אמנו
ן ופורום המושבה
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פעילות קהילתית בהובלת פורום 
המושבה 

קהילת המושבה כקהילה מובילה מעורבת, פעילה, יוזמת, 
נוכחת. 

מסגרות קהילתיות המאפשרות הצטרפות אליהן, תחושת 
שייכות והגברת יכולת ההשפעה על המרחב השכונתי. 

דגש על מפגשים קהילתיים הבנויים באופן שמאפשר שיח 
והיכרות בין המשתתפים בהן.

עידוד תושבים ליזום ולהשתתף באופן פעיל בפעילויות 
ובמפגשים קהילתיים.

שיפור\חידוש:
 * תהליך פנימי לחיזור הד.נ.א הייזמי,  ויצירת אירועים קהילתיים נוספים, 

אותם יזמו ויובילו תושבי השכונה
* יצירת הזדמנויות מפגש קהילתיות מגוונות שיובילו תושבי השכונה, תוך 

ניצול הזדמנויות וארועים קיימים וחדשים, כולל פעילות קהילתית מרכזית פעם 
בשנה.

 * הנגשת הפעילויות לשפות נוספות/קהלים נוספים הקיימים בשכונה.

*מפגש של הפורום השכונתי אחת לחודש.
 *קיום של לפחות 4 מפגשים קהילתיים בהובלת הפורום. 

 *הצטרפות של תושבים חדשים לפורומים השכונתיים.
 *פניה של תושבים לרעיונות חדשים לאירועים בשכונה 

והוצאתם לפועל ביחד. 

חנה               אמנו
ן ופורום המושבה

* הובלה והתאמה של תחום החינוך והנוער במושבות בהתאם נוער
לאיזון השכונתי/על-אזורי (בתי ספר/תנועות נוער/ארגוני 

חינוך ונוער).
* הקמת פורום תושבים של נוער המתאים לכל שכונה ומייצר 

מענים ויוזמות של נוער למען עצמו ולמען השכונה

* שימור קשרים קיימים בתחום הנוער והחינוך (בתי ספר רלוונטיים ותנועות 
נוער

* יצירת שותפות ב3 מעגלים: קיום מפגש הורים לנוער וילדים, מפגש צוותים 
חינוכיים רלוונטיים,  מפגש נוער לאחר קבלת תמונת מצב ומיפוי צרכים

* מפגש פורום נוער תדיר בהובלת מחלקת הנוער ובתאום עם 
רכז השכונה

* יום פעילות או תכנית אחת שנתית רלבנטית ומוצלחת

אלכס

הגשת התנגדויות תחום אורבני
 מעקב אחרי תכניות התחדשות, תחבורה, תכניות נקודתיות 

ועוד - והתערבות עם עמדת הפורום במקרה הצורך.
 נוכחות בוועדות

 נוכחות בתהליכי העיריה עם חוו"ד ישיבות עם גורמי 
העירייה

ישיבות של הפורום עם גורמים בעירייה.

* שימור.
 *המשך מפגשים קבועים של הפורום.

 *ליווי תוכניות ע"י הפורום.
  
 

*ליווי של לפחות 3 תוכניות אורבאניות מהשכונה ע"י הפורום 
האורבני.

 *הצטרפות של תושבים חדשים לפורום האורבני - פירסומים 
של הפעילות של הפורום בניזלטר וע"י פתוח של פורום דוברי 

אנגלית.
*ישיבות מוסדרות עם הגורמים בעירייה על תכנית נבחרות.

אליאס,               
רונית והדס

שיפור/חידוש *קידום המאבק לשיפוץ גן השושנים. 
*הצגת תכניות בפורום. 

*הכנת מסמך עמדה והגשתו לגורמים הרלוונטיים.
* הרחבת מספר המשתתפים בפורום - למשל, ע"י יצירת פורום לדוברי אנגלית.

* לחזק את שיתוף הפעולה עם פורומים במינהלים אחרים לשם קידום סוגיות 
כלל עירוניות (למשל: שיתוף הציבור, שימור, דירות רפאים, הגדלת שטחים 

לגינות, הליכתיות וכד'). 
* נבחן את האפקטיביות של פיצול הפורום לפורומי משנה שכונתיים.

* מעקב אירע פעילות מול העירייה - כמו ישיבות לעיון על תכניות נבחרות. 
צריך למסד בקרת איכות איתם.

*לבחור בפרויקטי דגל (למשל הליכתיות) ולקדם אותם בהובלת חברי הפורום.


