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דף סיכום ותיעוד פרויקט
שם הפרויקט" :פנים לקהילה"

אגודת עמי מגדירה מידי שנה תוכנית עבודה רוחבית הכוללת מתווה כללי ,יעדים ומטרות המשותפים לכלל המסגרות.
השנה ,שנת  ,4102במסגרת התוכנית הרוחבית נקבע יעד לחזק את הקשרים בין הקהילה לאגודה ובפרט לחזק את הקשר
בין חניכי ומוטיבי האגודה לבין הקהילה הסובבת אותם בעיר באר שבע.
בכל אחת מן המסגרות וכן ברמת ההנהלה ,יעד זה קיבל "פנים" אחרות.
במסגרות הדיור של האגודה יעד זה קיבל שני כיוונים:
א .מעורבות של דיירי האגודה באירועים קהילתיים ברחבי העיר באר שבע.
ב" .אני לקהילה" -התנדבות של דיירי האגודה בפרוייקטים שונים לטובת הקהילה הסובבת אותם .מדובר בפרויקט
חברתי התנדבותי המעודד את כל חניכיי האגודה להשתלב בקהילה ,להתנדב ולתרום .פרויקט זה החל מתוך החשיבה כי
בהינתן התמיכות המתאימות ,חניכינו מסוגלים להשתתף בפעילות חברתית ,לתרום ולשמש דוגמא חברתית לקהילה
שסביבם .החניכים נחשפו למשמעות של "התנדבות" וכל אחד מהם התבקש לחשוב על חזקותיו והמקומות בהם יכול
לתת מעצמו ולעזור למישהו אחר ללא תמורה.
הפלטפורמה לפעילות זו היא בעיקרה שימוש במערך החוגים השוטף של הדיירים.
בתום שנת פעילות אנו יכולים לשתף כי הדי הפעילות והרשמים רמים מכל ציפיותינו .ברמת הדיירים תחושת הסיפוק
והגאווה המלווה את הדיירים בפועלם מרגשת מאין כמוה .אך מעבר לכך ,המשובים שאנו מקבלים מהסביבה
והאינטראקציה שנוצרה במקומות אליהם הגענו מוכיחה כי מדובר בהרבה מעבר להתנדבות חד פעמית.
אין לנ ו ספק כי כל הצדדים נשכרים מפרויקט שכזה .ובנוסף להסתכלות על הפרט אנו רואים גם חשיבות במהלך
כ"שגרירים של כבוד" המלמדים את הסביבה כי יש בדיירנו עולם מלא מעבר להגדרה "אדם עם מוגבלות".

שם המגיש ותפקידו :קארין  -מנהלת תרבות ופנאי
שם המסגרת :אגודת עמי
כתובת :באר שבע ,רחוב העצמאות  94טלפונים.8490050950 ,80-7984646 :
דואר אלקטרוניlekarinf@gmail.com :
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באגודה התקיימו מספר פרויקטים במהלך השנה בהם לקחו הדיירים חלק פעיל ,להלן סיכומים מאותן פעילויות:
הפגנה באור עקיבא
ביום ראשון  ,01/0/02הוצאנו משלחת של כבוד להפגין נגד ראש עיריית אור עקיבא  ,יעקב אדרי ,אשר התבטא כנגד מתן
מגורים לאנשים עם מוגבלויות בעירו .ההפגנה התנהלה מול עיריית אור עקיבא וכללה מסגרות שונות מרחבי הארץ אשר
באו להפגין כנגד ראש העיר .להפגנה יצאו כעשרה חניכים מלווים באנשי צוות ,אשר מעורים בנעשה ברמה הפוליטית
והבינו את משמעות המהלך בו לוקחים חלק .ההשתתפות בהפגנה חשובה זו מעב למסר המועבר בה נועדה לשקף
לדיירים כי יש לנו אחריות משותפת לדאוג לכך שהם יקבלו את התנאים הטובים ביותר לחיים ולדאוג כי מקרים כאלה
לא יעברו על סדר היום.
יום המעשים הטובים
ביום שלישי  00/3/02התקיים יום המעשים הטובים ,לכבוד יום זה יצאו שני דיירים בעלי יכולת ציור מרשימות לפעילות
בגן ילדים בבאר שבע .החניכים ,שמעבר לכשרון הציור גם תקשורתיים ונעימים בתקשורת עם ילדים ,הסבירו לילדי הגן
מי הם ומאיפה הם הגיעו ,חשפו בפניהם את אורך חייהם וניהלו שיחה פתוחה עם הילדים שכללה גם סקרנות ושאלות
של שני הצדדים המעורבים .לאחר ההכרות ציירו החניכים לילדים ציורים לפי בקשתם ,המפגש היה מרגש מאוד
לחניכים והילדים מאוד התלהבו מההכרות.
מרוץ זוהר – באר שבע
ביום חמישי  44/5/02התקיים מרוץ לילי לכל תושבי העיר באר שבע .לקראת מרוץ זה התאמנו חמישה עשר דיירים
ממסגרות הדיור אשר מתהלכים ללא אביזרי עזר ועזרי ניידות (בתקווה ששנה הבאה נתגבר גם על מכשול זה!) .הדיירים
התאמנו למרוץ בהתאם ליכולתם הפיזית עם תחילת האימונים ואת כל אחת מן הקבוצות ליווי מדריך אישי אשר מעבר
למרכיבים הגופניים הכין את הדיירים גם למרכיבים נוספים שקשורים להשתתפות באירוע מסוג זה (חובת שתייה ,איך
נוהגים במקום עמוס ועוד) .ביום המרוץ הפתיעו הדיירים את מדריכי הכושר שלהם ,במוטיבציה ובכך שסיימו את כל
המסלול מבלי לעצור לרגע.
שיתוף פעולה עם קבוצת הצילום של חברי ברום וקבוצת הצילום של אגודת עמי.
כחלק משיתוף הפעולה בין מפעל תרכובות ברום עם אגודת עמי (שיתוף פעולה שהוא בפני עצמו תוצר של יעד לקרב את
הקהילה העסקית למוטיבי האגודה) ,חברי החוג לצילום יצאו לסיור משותף עם חברי החוג לצילום של מפעלי ברום.
ביום זה ביקרו חברי החוג במשתלת רגב שליד רחובות ולמדו מה זה צילום מקרו וכמו כן התנסו בצילום משותף .הטיול
כלל כעשרה עובדים של מפעל ברום וכעשרה דיירים מבין דיירי האגודה .שיתוף הפעולה היה מוצלח והדיירים נהנו מאוד
מהמפגש .חברי ברום נהנו וממשיכים לשמור על הקשר עם קבוצת הצילום של האגודה.
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למען הקהילה
חוג צילום פעילות למען "דובוני וחלמה" ו"ויצו".
החוג לצילום של מסגרות הדיור מונה כ  04דיירים .השנה ,הוגדרה מטרה לא להתעסק בצילום למטרת הלמידה בלבד
אלא למצוא יעדים קונקרטיים אשר יהפכו את הצילום למשמעותי הן מבחינת חווית הלמידה עבור משתתפי החוג והן
מבחינת התוצרים .במסגרת זאת ,הוצעו למספר עמותות בבאר שבע שיתוף פעולה בה אנו מציעים כי תינתן לנו במה
לתהליך של צילום ובתמורה הם יקבלו את התוצרים לשימושם הארגוני .העמותה הראשונה עימה נעשה שת"פ הייתה
"דובוני החלמה" .עמותת דובוני החלמה היא עמותה ללא מטרת רווח אשר מחלקת דובונים לחולי סרטן ,נפגעי טרור
ונפגעי טראומות אחרות .בשיחה עם יו"ר העמותה הועלתה הבקשה לסייע להם בפעילות שיווקית ..חברי החוג לקחו על
עצמם את האחריות והוחלט להכין לעמותה סרטון תדמית.
נציג מטעם העמותה הגיע ונתן הרצאה לצלמים שלנו על העמותה בה הוא מתנדב .חברי החוג עבדו קשה על הסרטון אך
התוצאה הייתה שווה את המאמץ .הסרטון הועלה לדף הפייסבוק של העמותה וכאות תודה שלחה העמותה לחברי החוג
תעודת הוקרה.
העמותה השנייה אליה פנו חברי החוג לצילום הייתה ויצו ,בשיחה שנעשתה עם יושבת ראש מרכז ויצו בבאר שבע
הועלתה בעיה של הביגודית הנוגעת לקושי להביא אנשים לתרום ביגדיהם למקום זה (ביגודית-מקום המסודר כחנות
בגדים .הבגדים נתרמים על ידי אנשים אשר לא זקוקים להם ונמכרים כבגדי יד שניה במחירים סמליים בלבד לאנשים
המעוניינים בכך) .חברי החוג יחד עם המדריכה עסקו ארוכות בחיפוש רעיון יצירתי והתוצאה הייתה יצירת תגים קטנים
עם תמונות מהביגודית וכן דרכי התקשרות לויצו באר שבע אשר יוצמדו לכל בגד אשר נרכש בביגודית .עובדי ויצו
התלהבו מאוד מן התגים שהוכנו ולאחרונה אף ביקשו כי נשלח להם את קבצי התמונות על מנת שיוכלו להפיק תגים
נוספים לעמותה.
חוג מקהלה
חברי חוג מקהלה הופיעו בפני דיירי בית האבות "גני יעלים" .במופע שרו חברי החוג ממיטב שירי ארץ ישראל והצליחו
להלהיב את הקהל! חלק מן השירה נעשה באופן קבוצתי וחלק אחד היה סולואים מרגשים .כלל ההופעה הביאה
למחיאות כפיים נלהבות מהנוכחים .בסיום המופע פנתה רכזת הפעילויות של בית האבות וביקשה שנגיע שוב
להופיע בפני דיירי יעלים.
מעורבות דיירים בהתנדבות בקהילה באופן פרטני בהתאם לתוכנית קידום אישי
במסגרת התוכנית המתוארת ,נבנו לאורך השנה גם מספר תוכניות קידום שיעדיהן היה התנדבות של דייר בקהילה.
הבחירה במטרה זו נעשתה יחד עם הדיירים המתאימים לכך שמעבר לפעילות עצמה ,ברוב המקרים המטרה היתה
להעלות את תחושת המסוגלות של הדייר ותחושתו העצמית שיכול לתרום לאחר .אחת מההתנדבויות המוצלחות ביותר
היא בחנות הביגודית של ויצו .אחת מדיירות הדיור העצמאי מגיעה בזמנים קבועים לאורך השבוע לחנות זו על מנת
לקפל בגדים ולסייע בארגון חנות הבגדים .בהתנדבותה ,נפגשת הן עם הנשים המפעילות את הביגודית והן עם הפונות
להיעזר בשירות זה.
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תמונות מפעילות שנתית:
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כתבה שכתב דייר מאגודת עמי שיצא להפגין.
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אנו מאשרים לאגף להפיץ את הידע הקיים במסמך זה:
שם :קארין פחימה

תפקיד :מנהלת תרבות ופנאי

נא לשלוח במייל ל:
ד"ר דליה נסים-מפקחת ארצית ,ניהול ידע ,תורה והדרכה
האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי

dalian@molsa.gov.il

קרליבך  32תל אביב מיקוד dalian@molsa.gov.il 03- 6234166 03- 2362266  ; 23123
אתרנו באינטרנט  :www.gov.ilממשל זמיןWWW.MOLSA.GOV.IL

