
 
 זה לא בדיחה, זה קורה בשכונה -חרדי חילוני ו...נפגשו

 27.7ו' אב -מפגש תושבים

רבקי בוקסוים, חלי בלכורסקי, רותי  נטלי פיקהולץ, פלור ברינר,מטעם המינהל: במפגש השתתפו: 

 וחבר ההנהלה אלקנה הולצר ווייל

 איילה וול, הנחייה: 

 סיון רהב מאיר. הרצאה: 

 בזום.  10תושבים נכחו במפגש ועוד כ 13תושבים: כ

 סיכום

 חוגים

 מצד הציבור החילוני והדתי ברחביה יש ביקוש לחוגים מעורבים לילדים ומבוגרים.

 עלתה הסוגיה של הצגת החוגים כפתוחים לכל המגדרים בלי הסללה מראש של חוג בנים או בנות.

 ים הקיימים.מצד הציבור החרדי עלתה הבקשה שלא לפגוע בחוג

 : הצעות לחוגים לילדים

 טבע וקיימות, ספורט , מוזיקה, קפוארה, אומנות.

 לה לנוער בשיתוף בתי כנסת השכונה, הכנה לבר/בת מצווהחוג תפי

 בצבור החרדי יש צורך בחוגים נפרדים:

 אנגלית, שחיה, בלט , אומנות, ציור, כדורסל ) בנוסף על החוגים הקיימים(

 

  מבוגרים

 הורים הנחיית

 יש ביקוש לחוגים נפרדים גם במגזר הלא חרדי: 

 לנשים -ספורט בנפרד, כדורסל

 סדנת גישור בין קהלים

 גיל שלישי:

 , חוג סריגה, הרצאותהפעילויות עם חיבור לילדים, חוג ספר, מקהל

 בצבור החרדי בקשו להוסיף על החוגים הקיימים למבוגרים:

, התעמלות קרקע לנשים בקבוצה בגרויות לגברים ונשים בנפרדקורס בנושא אימהות וחינוך, השלמת 

 קטנה

 

 

 



 
 

 פעילויות

 :בצבור החילוני והדתי ברחביה עלו רעיונות מגוונים לפעילויות 

 קבלת שבת לכל המגזרים, מפגשים לנשים גרושות/רווקות,*

 קונצרטים*

 שעת ספור*

 סדנאות לילדים בבידוד/סיכון דרך הזום*

 הרצאות של מדעניםערבי שירה, *

 בורים סביב ילדי השכונהיח*

 הכרות עם מוסדות החינוך בשכונה -גניםהרישום לסיור לקראת *

 

 בצבור חרדי עלו ההצעות:

 מניםזיטנת קיץ לבנים וילדים צעירים בבין היק*

 מנים כולל טיוליםזישיבת בין ה*

 8-14פעילות קבועה לבנים בגילאי *

 ילויותאירועי נשים, ערבי נשים ופע*

 פעילות חופש לילדים בגינות*

 הכוונה מקצועית אישית*

 הנחיית הורים*

 

 :מכל התושבים עלו הצעות לחיבורים

 סיור לתושבי השכונה עם נציג חילוני ונציג חרדי,*

 הכרות ושבירת סטיגמות -חרדים -סדנאות בנושאי יחסי חילונים*

 מפגשי שיח על נושאים ואקטואליה*

 

 נושאים כללים:

מבקשים שמיקום הפעילות והחוגים יהיו יותר נגישים וקרובים  , חילונים וחרדים,תושבי דרום רחביה

 .אליהם

 שעת ספור בבית לוי אשכול היתה מוצלחת מאוד בעיקר בגלל המיקום הנגיש שלה.

 המינהל הקהילתי עובד בימים אלו על מציאת מקום מתאים לפעילות וחוגים.

 



 
 

 התאמת הפעילות לחופשים -נוךעבודה מול לוח משרד החי

 מודעות לאלרגיות ותזונה בפעילויות עם כיבוד

 

 הנגשת מקומות התפילה בקורונה למזג האוויר )בעיקר בחורף(

 טיפול בנושא המבנים למוסדות הציבור החרדי

 

 מן המפגש יצאנו בתובנה כי יש רצון לשינוי ולשיתוף פעולה בונה בין התושבים.

 ה לפעול על פיהם ולתת לכל תושב את המענה המותאם לו באופן הטוב ביותר.יש צרכים שונים וננס

 

המינהל הקהילתי יפיץ שאלון בנושא חוגים ופעילויות בקבוצות הוואטסאפ, במיילים ובמדיה כדי 

 להגיע לעוד תושבים שלא נכחו במפגש עצמו.

נית עבודה ספציפית ובימים הקרובים תצא הודעה על מפגש תושבים דרום רחביה ע"מ לבנות תוכ

 לשנה הקרובה.

 

 

 

 

 

 

 

 


