
בימים אלה, אנו לומדים שהחוסן של החברה עובר דרך החוסן  של הקהילה.  
בשחרית אנו מלווים קהילות בכלים ייחודים מוכחים של התארגנות קהילתית, 

שפיתחנו בעבודת שטח אינטנסיבית בחמש השנים האחרונות.

התארגנות קהילתית חשובה בימים אלה עוד יותר מאשר בשגרה. 
השירותים הולכים ונעלמים, יש חשש ממחסור במשאבים והתארגנויות 

קהילתיות של קבוצות אזרחיות נראות חשובות והכרחיות מאי פעם. 
הליווי שלנו מעניק לתושבים כלים לפעולה ובעיקר שם דגש על הכוח 

המשותף שיש לקהילות להשיג את מטרותיהן.

בשבועות האחרונים אנו ערכנו מיפוי צרכים בתוך הקהילות שבהן יש לנו 
שותפים. צוות של מנהיגים מקומיים מתנדבים כדי להבין בדיוק מה נדרש ואיפה 

אפשר לסייע, היוזמות והרעיונות רבים ומגוונים. מרגש לראות את התהליך 
קורם עור וגידים, ואת המנהיגות המקומית לוקחת אחריות, נכנסת לוואקום 

שנוצר ונותנת מענה אמיתי לקהילה בזמן הקשה והלא ברור הזה. 



עכשיו – יותר מאי פעם – הסיפור הקהילתי-עירוני-שכונתי תופס מקום משמעותי בחיי 
התושבים. לשם אנחנו מכוונים ושם אנחנו נמצאים.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל הערים ולקחת חלק גם בתקופה זו בקידום הטוב 
המשותף. פנו אלינו עם 3-4 מובילים בעיר שלכם, ואנו נתגייס לעזור לכם לעזור לקהילה. 

הנה תפריט של הפעילויות שההתארגנות הקהילתית וחברים של 120 של שחרית מעורבים 
בהן כרגע בשטח.  נקווה שזה ייתן כיוונים ורעיונות לפעילות גם אצלכם.

ברמלה נבנה בימים אלו מערך תמיכה אשר החל באיסוף מוצרי מזון
וחלוקתם למשפחות מעוטות יכולת. 

באשדוד, החלו בתהליך גיוס תרומות לטובת סלי סיוע. ביבנה 
עובדים בימים אלו על פרוייקט הנגשת תחום הלמידה מרחוק 

לתלמידים שאין ברשותם מחשב. 
בבת ים הוקצה מבנה ייעודי למחוסרי בית שנתבקשו להכנס לבידוד. 
שיתוף פעולה של עמותת אכפת )מהווה את פרויקט השיכון הגדול 

ביותר בארץ למחוסרי דיור ומכורים נקיים( עם העירייה. 

בטירת כרמל מקיימים בימים אלו קורסים, הכשרות והרצאות 
מקוונות בנושאים מגוונים עם דגש על גישת החינוך המונטסורי. 

בנוסף, מתקיימות הדרכות לנשות העיר על ידי נשים מקומיות 
בתחומים שונים כמו טיפוח ויופי. 

תמיכה,  המספקות  משפחות  של  וירטואליות  קהילות  נבנות  בגדרה 
ייעוץ וטיפים ליצירת חיי משפחה מטיבים בימים טרופים אלו.

בקריית ים החלו בפרוייקט אמץ קשיש שבו תושבים מסייעים 
עזרה  שונים,  סידורים  קניות,  כגון  צרכים  במגוון  בעיר  לקשישים 

בבית, אוזן קשבת וכו'.
באשדוד החלו בימי סיוע למרכזי הקשישים בעיר, התושבים מסייעים 

בצרכים שונים ונמצאים גם לתמיכה נפשית ורגשית בקשישים.
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באשדוד החלו בהפצת חוברת פעילות וירטואלית לילדים עם 
צרכים מיוחדים.

חינוך מיוחד

החל תהליך חשיבה ומיפוי דרכו יצאו למיזם שמטרתו לחזק  ביבנה 
את העסקים הקטנים בעיר. 

במעלות תרשיחא מקדמים את ביטול מס הארנונה לעסקים 
המקומיים. 

המקומיים  מהספקים  מזון  מוצרי  לקנות  תושבים  מעודדים  בחיפה 
ומתקיימת חלוקת מזון ומצרכים מהתוצרת המקומית.

ברהט החלה פעילות "ניידת עידוד בידוד" שמטרתה להעלות 
משרד  לכללי  והיצמדות  בבתים  ההתכנסות  חשיבות  את  למודעות 

הבריאות. בנוסף, הניידת מספקת משחקים שונים לילדים. 
באשדוד מתקיים מערך תמיכה וסיוע לבני נוער עולים חדשים תוך 

חיבורם לנוער ותיק.

באשדוד עובדים על הכנת קליפ בהשתתפות תושבים ממגוון גילאים 
וקבוצות בעיר להרמת המוראל והאוירה. 

ברהט מתפתחת יוזמת "מוקד מידע קורונה" שיופעל על ידי 
מתנדבים, בה יוכלו תושבי העיר לקבל מענה לשאלות, חששות 

ולהתעדכן בהנחיות. 
ברמלה וברחובות נפתח מוקד טלפוני בשפה האמהרית לטובת 
מבוגרים ועולים חדשים שאינם דוברי עברית, בכדי לסייע בכל 

תהליך הגשת הבקשות להבטחת הכנסה/דמי אבטלה/זיקנה ועוד. 
בבני ברק הוקם מערך רחב ומשמעותי בו נמצאים עשרות מתנדבים, 

טלפנים וטלפניות שמתווכים למגזר החרדי את הוראות משרד 
הבריאות וחשיבות הציות לכללים.
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לפרטים על כל אחת מהיוזמות המבורכות המתעצמות בשטח, או על מנת לצרף את קהילתכם למאמץ 

של התארגנות קהילתית, אפשר לפנות לניר זוארץ, מנהל פרויקט התארגנות קהילתית:

nir@shaharit.org.il | 052-3715935 
 


