
 

 פרויקט "שכונה צעירה"
 

 רקע
על ידי רשות הצעירים העירונית וצעירים במרכז, במטרה  2011פרויקט "שכונה צעירה" הוקם בשנת 

עבור משפחות צעירות ולעודד אותם לקשור את גורלם  להפוך את השכונות בירושלים לאטריקטיביות
. בשכונות שנבחרו לכך הושם/ה רכז/ת, שמטרתו/ה לפעול לשיפור איכות החיים של אוכלוסית בגורל העיר

באמצעות שיפור שירותים בתחומים שנוגעים למשפחות צעירות, ובחיזוק קשרי המשפחות הצעירות, 
 התושבים.  הקהילה בין 

 
 צעירות? למה משפחות 

שנים. בחירה זו מקורה בשתי  14קהל היעד שנבחר לפרויקט הוא משפחות, עם ילדים בגילאי לידה עד 
סיבות עיקריות: הראשונה היא משום שמשפחות צעירות צורכות שירותים רבים ומגוונים בתחומים של 

 כל קצוות הקהילה.השקעה במשפחות צעירות מהדהדת לחיוב על בריאות, חינוך, תרבות ועוד, ואם כן ה
. לב האוכלוסיה היצרנית בירושלים ובישראל בכללהשנייה היא משום שככלל, אוכלוסיה זו מהווה את 

פעילותה הכלכלית והחברתית של העיר והמדינה מתבססת על קהל זה, שמהווה אם כן במובנים רבים 
פח אוכלוסיה זו, על מנת . מסיבה זו לעיריית ירושלים יש רצון להשקיע ולטנכס חשוב לעיר ולשכונה

 שיהיה בכוחה לתרום חזרה לקהילה בעשייה ובחומר, ולטווח רחוק. 
 

 מה הכוונה "חיזוק" משפחות צעירות?
נסיון מצטבר שכולל עבודת שטח ומחקרים שנעשו על ידי צוות הפרויקט ועיריית ירושלים, זיהו קשר בין 

משלושה תחומים שעומדים גבוה  יעות הרצון הבחירה לעבור ולהשאר במקום מגורים מסויים, לבין שב
 בסדר העדיפויות של משפחות צעירות. הפרויקט פועל בשלושת אפיקים אלו. אלה הם;

, שכולל 0-12במובן הרחב של המילה. הכוונה למרחב חינוכי עשיר ועוטף עבור ילדים מגילאי  – חינוך
ינוך הפורמליות, שירותי ייעוץ ליווי מסגרות חינוך איכותיות, תשתיות ושירותים מחוץ למסגרות הח

 והדרכה ועוד.
 מרחב פיזי נקי, ירוק, מואר, בטוח, נגיש ונוח לתנועה, ומגוון ועשיר בפעילויות ואירועים. –מרחב פיזי 

מרחב נעים וחם, כזה שהשכנים מכירים בו האחד את השני, כזה שמכירים בו את ההולכים  – קהילה
 . בית להרגישברחוב, כזה שגורם לנו 

 
 קהילה חזקה מייצרת שכונה חזקה –מתודת העבודה 

, ושקהילה הקהילה והמרחב מקיימים ביניהם קשרי גומליןבבסיס פעילות הפרויקט עומדת התפיסה ש
הן משום עצם קיומה במרחב, והן משום פעילותה  –חזקה, פעילה ומאוחדת מייצרת מרחב איכותי ונעים 

חיזוק הקשרים בין תושבי השכונה, הפרויקט באופן שוטף וקבוע להאקטיבית בו. משום כך פועל רכז 
בתחומים השונים, וכן לפעול יחד עם תושבים לשינוי  לחיבור התושבים לתהליכים שקורים במרחב

 ולקידום נושאים, פרויקטים ומהלכים המשפיעים על אופי השכונה. 
 הפרויקט פועל עם ולמען המשפחות הצעירות. –בפשטות 

 
 מי אני?

אברהם)בן חצי שנה(. אני מורה -( ואורי3מנחם)בן -, נשוי לגיתית ואב למיכאל32קוראים לי עדיאל, אני בן 
למחשבת ישראל בהכשרתי ומורה דרך בעיסוקי. אוהב את ירושלים, מחובר אליה ומאמין בה מאוד, 

נים האחרונות ובאנשים הטובים החיים בה. אני מאמין כי השינוי החברתי העמוק שקורה בירושלים בש
ומקרין על שאר הארץ, זהו הפירוש החדש של הפסוק "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" ועשייה 
בתחום זה היא מימוש והגשמה של חזון הגאולה "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים...וילדים 

 וילדות משחקים ברחובותיה". 
 ובה הזו.ואני שמח על הזכות לקחת חלק בפעילות החש

 
 נשמח לשמוע מכם!

בגבעת מרדכי אנו עובדים כצוות רכזים שכולם תושבי השכונה, בשיתוף פעולה ושילוב כוחות של המנהל 
 הקהילתי 'בית רוס' ושל 'מרכז הצעירים' של ירושלים. 

צרו אתנו קשר בנוגע לנושאים שמפריעים לכם, שהייתם רוצה לקדם/לשנות/לחזק בשכונה, רעיונות 
ת למהלכים, לפרויקטים ולאירועים שאתם מעוניינים לקדם, וכן על מנת להצטרף לרשימת הדיוור להצעו

 השבועית שלנו ולהיות מעודכנים במגוון העדכונים הרלוונטיים לכם ולמשפחתכם בשכונה. 
 

 צוות רכזי השכונה:  –אתכם ובשבילכם 
 .054-5773753ליאור נבו, רכז שלוחת גבעת מרדכי ומורדות בית וגן, 

 .0524317059גבעת מרדכי,  -יאיר בן פורת, רכז נוער, אתגרים, עמק הצבאים וביטחון
 .054-7397014גבעת מרדכי,  -עדיאל איש שלום, רכז פרויקט "שכונה צעירה"

 

Givatzeira@gmail.com 
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