
  
 
 
 
 
 
 

 

 חכמת המעשה   –במועצות אזוריות מיזמים חברתיים 

 " פה של כושר, קבלת השונה, הכלה ותחושה של חלק ממשהו גדול יותרהשילוב יפ"

 

קרן שלם נענתה לאתגר של מתן מענה לצרכים חברתיים לאנשים עם מוגבלויות שבדידותם 

במועצות   חברתיים למיזמיםהצעת הקרן למימון וייעוץ  מועצמת מעצם מקום מגוריהם.

ואפשרה , במגוון ישובים ומועצות הניעה יוזמות ושינוי בהתייחסות ובחשיבההאזוריות 

שגם אם לא התמשכה או התמסדה כפעילות קבועה, זרעה את הזרעים להתפתחות   עשייה

 בהמשך.
 

 

שיוצגו במסמך זה גובשו מתוך ההתנסות של   , האתגרים ואבני הדרךהתובנותעיקרי 

, ובהתאם לממצאי  פיתחו מיזמים חברתיים במסגרת הקול הקורא של קרן שלםויות שרש

נקודות התייחסות אלו עשויות לסייע לרשויות בבואם  את המיזם.  ההערכה שליוומחקר 

 . חדש לפתח מיזם חברתי

 

 .  גיוס משתתפים למיזם . 1

הן בגיוס משתתפים עם מוגבלות )חשש משילוב והשתתפות( והן בגיוס ניכר קושי       

חשוב לתת על כך את הדעת כבר בשלב תכנון המיזם. אחד  מדריכים/מתנדבים. 

פעילות העתידית  הרעיונות שעלו לגיוס משתתפים הוא לחשוף מראש את קהל היעד ל

מוטיבציה ה את  וכד'( במטרה להפיג חששות ולהעלותבאמצעות סרטונים, ערב חשיפה )

 לפעילות.  

 התרומה המשמעותית שדווחה במיזמים קודמים:  בנוסף, כדאי להציג בפני קהל היעד את     

הנאה, תחושת שייכות והתנסות חברתית,    לאוכלוסייה עם המוגבלות: התרומה  •

חיבור לקהילה, הזדמנויות להבעה עצמית, שמחה מתוך עשייה, העלאת תחושת  

המסוגלות העצמית, הגברת תחושת השוויון, לגיטימציה להימצא במרחב הציבורי, 

 ואף הפוגה להורים. 

: תחושת העצמה וסיפוק רב מעצם הנתינה. סוכני למתנדבים/מדריכיםהתרומה  •

כמו בכל נתינה, הנותן "שינוי. פיתוח תחושת אחריות, סבלנות, יכולת הקשבה והכלה. 

 ".מקבל כפליים

מוגבלויות והכרה ביכולותיהם,  אנשים עם העלאת המודעות ל  לקהילה:התרומה  •

לסייע  , תשתף פעולה עם אנשים עם מוגבלויוהעלאת המכוונות של הקהילה ל

מד  מהקהילה שותפה וזה יצירת קשרים חברתיים. "ובהקהילה בשילוב ובגיבוש  

 ".האנשים שנמצאים בה ביןאדיר שיוצר שילוב 

 

 . יצירת שיתופי פעולה. 2

יצירת שיתופי פעולה בין גורמים שונים בתוך הרשות ומחוצה לה, עשויה לסייע באופן 

בהגעה וגיוס ו היבט התוכניב ,לפועל, בהיבט הכלכלימשמעותי להצלחת הוצאת המיזם 

 .  משתתפים

הגורמים עמם כדאי לחשוב על שיתופי פעולה הם למשל: מחלקות שונות בתוך הרשות,  

, רשויות  משרד הרווחה, מתנ"ס, מפעיליםמפקחי עמותות לאנשים עם מוגבלויות, 

 . סמוכות

להיות שותפים כולל עזרה לנו  והספורט  סהמתנ"פעולה עם ה מפגש ושיתוף הנקודת "... 

 " וזה עזר לנו לגייס שותפים נוספים. זה דבר מדהים שצריך לשמר ולחזק ,במשאבים

 . ליווי של פרוייקטור. 3

כמרכיב משמעותי במוטיבציה   פסליווי של פרוייקטור במקביל לתמיכת קרן שלם, נת

תנסו בפיתוח מיזמים וביכולת של הרשויות לפתח מיזמים, בעיקר ברשויות שטרם ה

 חברתיים בעבר.   

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 למדריכים/מתנדבים. וליווי . הכשרה 4

והצרכים של אנשים   במיזמים שבהם המדריכים/מתנדבים אינם מכירים את המאפיינים    

, חשוב להכשירם להדרכה המותאמת  מם(עעם מוגבלות )ואין להם ניסיון באינטראקציה 

 תוך כדי הפעילות במיזם., ואף ללוות אותם לאוכלוסייה זו 

 . אתגרים ארגוניים, טכניים ותפעוליים.5

פיתוח והוצאה לפועל של מיזם חברתי כרוך באתגרים ארגוניים, טכניים ותפעוליים  

שכדאי לקחת בחשבון מבעוד מועד ולחשוב על פתרונות והיערכות מתאימה. דוגמאות  

 צפו במיזמים קודמים הם:  נ לאתגרים ש 

 הסעות הפעלת מערך פיזור גאוגרפי במועצה האזורית הדורש  •

 תיאומים בין מפעילים •

 ומותאם לאוכלוסייה  קשיים במציאת מקום פעילות מתאים  •

, רמות מוגבלות שונות, גילאים שונים, צרכים נכותי-רבהטרוגניות המשתתפים )  •

 שונים( 

   תפיםקביעת שעת פעילות המתאימה לכלל המשת •

 . חושבים במאקרו.  6

 הפרויקטים "הקטנים" במועצות האזוריות הניעו תהליכי חשיבה רחבים יותר, מיפוי צרכים,

 מיקוד של הורים, ודגש על פיתוח מסגרות פיזיות ושירותי הפוגה ופנאי חברתיים.   קבוצות

 

 

 

 

 

  ,"משתנה להם הנרטיב על עצמם, העצמה

ומתוך הקהילה זה נתן לאנשים לראות את 

 "השונה ואת האדם ולא את המגבלה

 

 לקריאה נוספת

   ערכה מלווה למיזמים החברתייםממצאי ה

 אסופת מודלים של פרוייקטים במועצות האזוריות –פנאי ללא קירות 

 לתכנון והגשת בקשה למענק במסלול מיזמים חברתיים מדריך

 הנחיות להגשת בקשה במסלול מיזמים חברתיים 

 

 

 

 

 

 

 

 כתיבה ועריכה :

 יח' מחקר והערכה, קרן שלם  –ד"ר עדי לוי ורד, מרכזת מכלול 

 מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פיזי, קרן שלם 

 2021נובמבר  –פורסם 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%95/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%a2%d7%99/
https://www.kshalem.org.il/grant_area/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94/

